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Præsentation og profiler

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
beslutninger 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
funktionsevne og livskvalitet. Som følge heraf er der
fokus på rehabilitering.
Rehabilitering
tager
udgangspunkt
i
et
grundlæggende behov for at kunne klare sig selv.
Rehabiliteringen 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
længerevarende hjælp og pleje tilpasset den
enkeltes behov.
Hjælpen tilrettelægges i samarbejde med den
enkelte for at sikre størst mulig indflydelse på egen
situation, og hjælpen integreres respektfuldt i
borgerens liv.
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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
sidste tid.

Styrker sociale netværk og sundhed
For at mindske risikoen for ensomhed arbejdes der
på at styrke nærheden i sociale netværk og at
skabe naturlige kontaktflader mellem ældre og
andre borgere.
Pårørende, frivillige og organisationer i lokalmiljøet
involveres og engageres aktivt i forebyggende,
sundhedsfremmende
og
netværksskabende
aktiviteter 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
besluttede serviceniveau og borgerens egne mål og
ressourcer. Hjælpen tilrettelægges, så borgerne
møder en genkendelig medarbejdergruppe, for at
skabe kontinuitet og et godt samarbejde.
Der arbejdes systematisk med en tidlig
sundhedsfremmende og forebyggende indsats for
at bevare funktionsevne og for at mindske
sygdomsudvikling

Rudersdal Kommunes overordnede personalepolitik
Rudersdal Kommune er en moderne arbejdsplads i stadig udvikling. Medarbejderne er kommunens vigtigste aktiv i
løsningen af opgaverne. Rudersdal Kommune tilbyder arbejds- og udviklingsbetingelser, der sætter medarbejderne i
stand til at indfri de krav og forventninger, der stilles på den enkelte arbejdsplads. Forventninger, der har deres udspring i
kommunens målsætninger og værdier.

Rudersdal Kommune er således kendetegnet ved:
Vi er en attraktiv arbejdsplads
Med et godt arbejdsmiljø – fysisk og psykisk
Med indflydelse og ansvar
Vi værdsætter og anerkender hinanden
Vi prioriterer balancen mellem arbejdsliv og privatliv

med kompetente og engagerede medarbejdere
Vi uddanner os
Vi lægger vægt på fagligt kompetente løsninger
Vi lærer af hinanden og udvikler os sammen
Vi sætter vore kompetencer i spil og tænker nyt

der arbejder effektivt med kvalitet i arbejdet
Vi sætter mål og følger op
Vi arbejder smidigt og rationelt
Vi samarbejder og tænker i helheder
Vi er førende i udnyttelsen af IT

og har en fremsynet ledelse på alle niveauer
Der arbejder strategisk med udvikling af organisationen
Der har øje for både proces og resultat
Der motiverer og inspirerer gennem dialog og handling
Der er synlige med personlig og faglig integritet
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Fysiske rammer: Frydenholm – nyt plejecenter og ny teknologi til gavn for borgerne
Plejecentret Frydenholm er et helt nyt, moderne plejecenter med 59 lejligheder for ældre borgere
med plejebehov. Lejlighederne er fordelt på 3 boenheder på 3 etager, og til hver boenhed er der
fælles opholdsstuer og køkken. Plejecentret bliver drevet ud fra ”leve-bomiljø-konceptet”. De
fysiske rammer lægger op til, at beboernes hverdag kommer i centrum. Boenhederne er bygget op
omkring ”leve-bo-miljøer”, der gør det muligt for beboerne at deltage i de daglige opgaver som
madlavning og fælles aktiviteter.
Fra de store, fælles altaner er der udsigt til skoven og til en lille sø. Selve plejecentret omslutter en
gårdhave, hvor der bliver rig mulighed for udeaktivitet og grønne aktiviteter med mindre højbede og
plads til hyggelige sammenkomster.
Ny teknologi
Alle lejlighederne er udstyret med flytbare møbler. Både køkkenborde, håndvaske og toiletter kan
hæves og sænkes. Det gør det muligt for beboerne at indrette deres hjem, som de ønsker og i
forhold til deres fysiske formåen. Gulvene i lejlighederne er følsomme overfor tryk. De registrerer,
hvis en beboer falder i sin lejlighed, og det betyder, at medarbejderne straks kan komme beboeren
til hjælp. Det giver en stor tryghed for beboerne, deres pårørende og for medarbejderne.
Sensorerne i gulvene kan selvfølgelig slukkes, hvis beboerne ikke ønsker denne funktion.
Rundt om bygningen er nedgravet følere, der sender impulser til medarbejdernes kaldeanlæg, hvis
en beboer med en demenssygdom bevæger sig uden for området. Det giver medarbejderne
mulighed for hurtigt at kunne tilbyde at ledsage beboeren. Den enkelte beboer (eller værge) skal
selvfølgelig give tilladelse til at bruge denne teknologi. Der findes en stor parkeringskælder under
jorden og elevatorer, der bringer de besøgende op i plejecentret.
Gammelt blev til nyt
Den gamle villa, som ligger ud imod Kongevejen, er opført i 1927, og er blevet omfattende
renoveret. På 1. salen er der indrettet kontorer til administrationen og den fælles ledelse for alle
institutioner på matriklen. Foruden Plejecentret Frydenholm ligger Daghjemmet Frydenholm i den
gamle villas stueetage. Få meter nord for det nye Plejecenter Frydenholm ligger Æblehaven, et
bofællesskab med 24 lejligheder til borgere med en demenssygdom. Længere nede på grunden
Æblehaven ligger Daghjemmet Kernehuset, som har plads til 8 borgere med en demenssygdom.
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Organisation:
Vores måde at lede og arbejde på tværs i huset er med til, at støtte op om samme høje faglighed,
imødekommenhed ligegyldigt hvor en beboer, dennes familie eller pårørende henvender sig.

Centerleder
Administration
Økonomi
Rengøring
Pedel

Afdelingsleder
stuen

Afdelingsleder
1. sal

Afdelingsleder
2. sal

kompleks
sygepleje

Timelønnet

Kostansvarlig

Vagtplan/rul
Studieunit

Afdelingsleder
Æblehaven

Afdelingsleder
daghjem

Marte - meo
Fælles
aktiviteter
Demensforløb

Teknikansvarlig
Studerende
Elevansvarlig
Terapeuter

Institutionens egne værdier: Vision for Frydenholm.
På Frydenholm skaber vi sammen - og på tværs af faggrupper - det gode hverdagsliv for beboere
og daghjemsgæster.
Frydenholm er et hjem, hvor beboerne, deres familie, venner og det omkringliggende miljø har lyst
til at være aktivt deltagende, og hvor ledelse og medarbejdere inviterer til gensidig dialog. På
Frydenholm yder fagligt kompetent personale en professionel omsorg, der omfatter tværfaglig
vurdering, handling og evaluering. Målet er at skabe tryghed og understøtte den enkelte beboers
muligheder og kompetencer. Frydenholm er samtidig et læringsmiljø med et højt fagligt niveau,
hvor elever og studerende præges til at været aktivt deltagende i egen læring – i tæt samarbejde
med Frydenholms vejledere og øvrige medarbejdere.
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Frydenholms indsatsområder – mål og handleplaner for 2017

Indsatsområde 1: Ønsket om røgfri arbejdsplads

Mål 1.1
Frydenholm arbejder for at skabe en røgfri arbejdsplads gennem
ÆLdreområdets arbejdsgrupper og løbende opfølgning i Lokal MED.

deltagelse

i

Mål indikatorer:

At Frydenholm på sigt bliver en røgfri institution.

Borgerinddragelse

Bruger-pårørenderåd inddrages i den politiske beslutning.

Handleplan:

Der eksisterer i dag rygepolitik på kommunens institutioner, men det
ønskes 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 anbefalinger til
tilrettelæggelsen af den konkrete indsats, herunder vurdering af
omfanget af behovet for rygestopkurser for medarbejdere. I
forebyggelsespakken for tobak anbefales det, at der er en rygepolitik
samt røgfrie miljøer indendørs og på matriklen, samt røgfri arbejdstid.

Indsatsområde 2: Tilpasninger

Mål 2.1
Plejehjemmet Frydenholm, bofælleskabet Æblehaven og daghjem udmønter tilpasninger af
budget 2017 på 539.300. kr. med inddragelse af MED udvalg på alle arbejdspladser.
Mål indikatorer:
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At Frydenholm tilpasser sit budget jf. de kommunale tilpasninger samt
den samlede rammebesparelse inden udgangen af 2017.

At Frydenholm finder sine besparelser på områder, der får mindst negativ
indflydelse for Frydenholms beboere og personale.
At MED-udvalget føler sig medinddraget i beslutningsprocessen.
Fortsat arbejde med sygefravær gennem trivsel og forebyggelse af
langtidsfravær.
Borgerinddragelse

At beboerne, familierne og personalet er orienteret om de tilpasninger,
der er besluttet politisk og hvilke konsekvenser det får for Frydenholm.

Handleplan:
Januar - december

Nedlæggelse af vikariat i daghjemmet fra 01.01.2017
Nedlæggelse af vakant kostfaglig medarbejder 01.01.2017
Ergoterapeuttimer reduceres med 8 timer ugl. pr. 01.01.2017.
Fra 2017 samles terapeutfunktionen på Frydenholm.
Tæt opfølgning og evaluering af Frydenholms budget.
Vi hjælper hinanden på tværs af hele Frydenholm og udnytter hinandens
kompetencer.

Indsatsområde 3: Samarbejde med beboerne og deres familier

Mål 3.1
Frydenholm implementerer den nye borgerdialogpolitik.
Mål indikatorer:

Beboere og deres familier føler sig orienteret, inddraget og inviteret til at
deltage i beslutninger vedrørende Frydenholms daglige liv og fremtidige
udviklingsområder.
At Frydenholm udviser lysten til at udarbejder mål og handlinger ud fra et
beboer, familie perspektiv.

Borgerinddragelse

Beboerne og deres familier inviteres til udarbejdelse af mål af
Frydenholms virksomhedsplan samt information om overordnet mål fra
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Ældreområdet.
Handleplan:
januar

Beboerne og deres familier er inviteret mandag d. 9. januar til forslag om
hvilket/hvilke mål de ønsker, at vi sammen på Frydenholm skal have
fokus på i 2017.

Mål 3.2
Beboere og familie ønsker større indsigt i de sundhed- og sygeplejefremmende områder i
Æblehaven. At ledelsen arbejder på fortsat at sikre og synliggøre systematisk
sundhedsfremmende tiltag i plejen til beboeren i Æblehaven.
Mål indikatorer:

At ledelsen arbejder på at sikre og synliggøre systematisk
sundhedsfremmende tiltag i plejen til beboeren i Æblehaven.
At ledelse og koordinator sikrer at alle medarbejdere i de enkelte
afdelinger er bevidst om hvilke sygepleje og sundhedsfaglige
handleplaner der er igangsat.
At beboerne og beboernes familier føler sig informeret og føler tryghed
ved at der er at højt fagligt personale tilstede, der har indsigt i de
forskellige beboers behov.

Borgerinddragelse

Beboerne og familierne har i samarbejde med ledelse udarbejdet målet.
Hurtig indkaldelse til bruger pårørenderåds møde ift til tiltag og opfølgning
Evaluering om 4 – 6 mdr.

Handleplan:
Januar - marts

Triagetavlerne flyttes fra Computer til tavler. Det medfører at ALLE
medarbejdere hurtigt kan danne sig et overblik om ændringer af habituel
tilstand hos den enkelte.
Gennem triage med sygeplejerske, koordinator og ledelse gennemgås de
enkelte beboere systematisk ud fra sygepleje - og sundhedsfagligt
perspektiv. Ligeledes drøftes hvilke beboere der skal tilbydes tværfaglige
konferencer. Ud fra individuel aftale orienteres den enkelte familie.
At koordinatorerne i samarbejde med sygeplejerske og afdelingsleder har
ansvaret for opstart, evaluering, opfølgning og afslutning af handleplaner.
Gennem NORD dokumenteres der fagligt hvilke aktiviteter der tilbydes
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den enkelte beboere (beskrevet i mål 6.1)
Ved fremtidige Bruger – pårørendemøder vil vi løbende informere og
evaluere de faglige tiltag.

Indsatsområde 4: velfærdsteknologi

Mål 4.1
I samarbejde mellem hjælpemidler og daghjem understøttes borgernes selvhjulpenhed
gennem udbredelse af velfærdsteknologiske og telemedicinske løsninger, herunder virtuel
hjemmepleje, demensteknologier, Digig-Rehab, Icura Activity, samt bedre brug af
hjælpemidler.
Mål indikatorer:

At medarbejderne i daghjemmene kender og kan benytte de
velfærdsteknologiske hjælpemidler og demens-aktivitetsredskaber vi har
til rådighed i Rudersdal kommune.
At daghjem og hjælpemidler indgår et tæt samarbejde omkring
afprøvning af diverse hjælpemidler i daghjem til daghjemmets gæster.
Sikre at gæsterne er godt oplært i det specifikke hjælpemiddel inden det
kommer ud i borgenes hjem
Overordnet er der valgt følgende indsatsområder:
• Skylle-tørretoiletter
• Spiserobotter
• Eleverbare bade-toiletstole

Borgerinddragelse

Borgerne inddrages i forbindelse med afprøvning af velfærdsteknologier.

Handleplan:
Januar - marts

At daghjemmene udvælger tovholder i daghjemmet .
Tovholderen skal være repræsentant for institutionen og kontaktperson i
forhold til de enkelte hjælpemidler.
Hjælpemidler

og

tovholder

træffer

aftaler

og

samarbejder

om
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undervisning og evt. andre tiltag i forbindelse med implementeringen af
de enkelte hjælpemidler på institutionen.
Bevillingsenheden forventer at indkalde tovholderene til møde i
slutningen af januar.

Indsatsområde 5: Frydenholm som friinstitution

Mål 5.1
Ældreområdet imødekommer den stigende efterspørgsel og behov for plejeboliger,
midlertidige pladser, ældreboliger og daghjempladser.
Borgerinddragelse

Ved opførelse af nye byggerier deltager en repræsentant fra Seniorrådet
fast i byggeudvalget.

Mål indikatorer:

Der er etableret daghjem for borgere med demens på Frydenholm
omkring årsskiftet 2017/2018.

Handleplan:

Daghjemskapaciteten til borgere med demens øges ved at opføre
yderligere bygninger, ligesom kapaciteten i de nuværende
genhusningslokaler øges.

Mål 5.2
Frydenholm udvikler innovative løsninger på plejecentrene Frydenholm og Sjælsø, som har
borgeren i centrum, via et friinstitutionsforsøg (4 årigt)
Mål indikatorer:

At beboere og deres familier oplever et personale, som er
imødekommende og relaterer sig venligt og professionelt til den enkelte
beboer og dennes familie, og de særlige ressourcer, udfordringer, mål og
ønsker borgeren har.
At beboere, og i relevant grad deres familier, føler sig i centrum for alle
aktiviteter i huset, føler sig respekteret som betydningsfulde mennesker
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og værdige samarbejdspartnere i planlægning og udlevelse
hverdagens liv og aktiviteter, både individuelt og i fællesskab.

af

At Rudersdal Kommunes kommunalbestyrelse føler sig stolte af deres
plejecentre som friinstitution, oplever at der tilbydes borgerne god kvalitet
i samvær og serviceydelser og at de er tilfredse med de nyskabelser og
tilpasninger, såvel borgerrettede som organisatoriske, der vil komme.
At Frydenholms omdømme lokalt i kommunen, blandt kolleger i
Ældreområdet, og rundt om i landet, er præget af positiv omtale, som
stammer fra rettidig, tydelig vidensdelende kommunikation, samt
præsentation af gode resultater med nyskabelser og tilpasninger.
Borgerinddragelse

Beboerne og deres familier er medinddraget i virksomhedsplanen for
2017.

Handleplan:

Delprojekt 1: Tilkøb af service
9. januar 2017 Forventningsafstemning af samarbejde mellem
Plejecenter Frydenholm, Sjælsø og de private leverandører P-Obel
hjemmepleje og Omsorg Sjælland
Delprojekt 2: Klippekort til kommunale ydelser
Afventer politisk beslutning omkring ”klippekort” på alle plejecentre
Delprojekt 3: Samarbejde og samskabelse
Invitation udsendt til beboere og familie om ønsket af udarbejdelse af
fælles mål for Frydenholm 2017.
Delprojekt 4: Integration
Frydenholm modtager den første praktikant primo januar. Efterfulgt af 14
ugers praktik er forventningen at praktikanten overgår i IGU.
Delprojekt 5: Funding
Udsat i arbejdsgruppen til 2018
Delprojekt 6: Inddragelse og involvering af omkringliggende samfund
Frydenholm er gået i samarbejde med firmaet Copenhagen Robots,
beliggende ved Holte station, omkring udvikling af automatisering af
Frydeholms beboers medicin. Sundhedsfagligt personale oplever, at
mange kontroller ved medicingivning kunne erstattes eller forbedres af
teknologi. Robotten forventes klar til afprøvning foråret 2017.
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Ved opførelse af Frydenholms daghjem arbejdes der på at opføre et
udeliv, der lægger op til fysisk aktivitet for hele Frydenholm, men også for
det omkringliggende miljø.
Daghjemmet skal rumme yngre borgere med demens, der har brug for
naturlig fysisk aktivitet.
Frydenholm ansøger Naturstyrelsen om mulighed for at opføre en
aktivitetsbane langs Æblehaven, Frydenholm og daghjemmet i skellet til
skoven.
Det vil ligeledes være muligt for borgerne omkring Frydenholm at bruge
”fitness redskaberne” som en naturlig daglig aktivitet, jvf. kommunens mål
om tværgående sundhed.
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Den udendørs ”Fitness bane” skal bestå af 10 redskaber, der koster
mellem 8.000 – 10.000 pr. stk.
Frydenholm forventer at kunne skaffe økonomien til disse gennem
funding.
Foråret 2017: Kontakt til uddannelsesinstitutioner og erhvervsskoler mhp.
samarbejde ved kommende afgangsprojekter.

15

Indsatsområde 6: Styrkelse af sociale netværk

Mål 6.1
Frydenholm ønsker at styrke livskvaliteten for borgere med demens ved implementering af
dokumentationsredskabet Nord.
Mål indikatorer:

At ALLE beboere med en demenssygdom tilbydes aktiviteter der er
vurderet og tilpasset ud fra det faglige dokumentationsredskab NORD

Borgerinddragelse

Beboerne inddrages
evaluering.

Februar

Familierne orienteres til Bruger – pårørenderådsmøde. Ligeledes er
familierne orienteret i januar til mødet omkring Frydenholms
virksomhedsplan.

Handleplan:
Februar – marts

gennem

observationer,

dokumentation

og

Medarbejderne i Æblehaven undervises i Projekt Nord i februar og marts,
så de føler sig rustede til at implementere Projekt Nord som et godt og
brugbart arbejdsredskab i hverdagen.
Der oprettes en valgmulighed ”Projekt Nord” under handleplaner i KMD
Nexus, således at medarbejderne kan dokumentere deres observationer.

Juni

D. 1. juni, 2017 har medarbejderne udfyldt et observationsskema på alle
beboerne i Æblehaven.
Beboerrelaterede aktiviteter revurderes hver 2. måned, således den
enkelte beboers ønsker, behov og udbytte kontinuerligt observeres.
Dokumentationsredskabet NORD implementeres
Frydenholm til beboere med demens.
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efterfølgende

på

Mål 6.2
Daghjemmet Frydenholm og kernehuset styrker borgernes mulighed for at mestre og
mindske oplevelsen af ensomhed gennem kompetenceudvikling og målrettede netværks- og
netværksskabende aktiviteter.
Mål indikatorer:

Daghjem Frydenholm og Kernehuset vil øge borgernes mentale sundhed
ved at skabe øget trivsel og livskvalitet for den enkelte ved
implementering af projektet ”5 veje til et godt liv”.
Aktiviteterne i daghjemmet Frydenholm tager udgangspunkt i ”5 veje til et
godt liv”. Gæsterne har således mulighed for at komme omkring alle ”5
veje” via de aktiviteter, der tilbydes i daghjemmet.

I daghjemmet Frydenholm inddrages gæsterne via spørgeguide – jvf.
fælles mål for daghjem.
Spørgeguiden tager udgangspunkt i ”5 veje” og sikrer, at gæsternes
ønsker og mål for daghjemstilbuddet imødekommes.
I daghjemmet Kernehuset inddrages borgeren ved brug af
dokumentationsredskabet NORD ligeledes for at sikre, at gæsterne med
demens tilbydes meningsfulde og ønskede tilbud for aktiviteter.
Borgerinddragelse

Gæsterne inddrages ved samtale med kontaktperson.

Handleplan:

Der er blandt medarbejderne uddannet mindst 1 gruppeleder til ’Fortæl
for livet’-grupper i daghjemmet Frydenholm.
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Der er igangsat 1 ’Fortæl for livet’-gruppe for 5-7 deltagere på
daghjemmet Frydenholm.
Der er blandt medarbejderne uddannet 1 læseguide til læsegruppen på
Frydenholm plejecenter. Læsegruppen er startet op i oktober 2016.
Februar

Medarbejderne i daghjemmene undervises ved personalemøde og
tildeles ansvar indenfor de ”5 veje”.
Proces med evaluering af tidligere aktiviteter og planlægning af fremtidige
aktiviteter.

Start juni 2017

Aktiviteter tilpasses, så de sikrer ”5 veje til et godt liv” som overskrift.

Mål 6.3
Daghjemmet Frydenholm og Kernehuset vil styrke den mentale sundhed for sårbare
hjemmeboende ældre med en demenssygdom i alderen 65+, samt aflaste deres pårørende.
Mål indikatorer:

At brugerne tilbydes meningsfulde aktiviteter med fokus på social
samvær, dans, og dagligdagsaktiviteter.
At aflaste pårørende i form af dag og aftentilbud til hjemmeboende
borgere med en demenssygdom
At aftentilbuddet opleves fleksibelt af brugere og af familien, da det er et
uvisiteret tilbud.

Borgerinddragelse

Borgerne og deres familier er blevet adspurgt af demenskoordinator i
forhold til behov og i nogen grad aktiviteter.

Handleplan:
Januar

Fast dagtilbud:
December 2016 opstart af ”aktiv gruppen” i daghjemmet Kernehuset.
Aktiv - gruppen henvender sig til ”yngre” beboere med demens og har
fokus på fysisk aktivitet og kultur.
Aktiviteterne veksler mellem vandreture på 4 – 7 km, ture der ”vækker
minder”, træning med redskaber på Frydenholm, arrangementer med
musikterapeut,
naturvejleder,
erindringsdans
og
oplæg
ved
foredragsholder. Nogle aktiviteter er heldagsture.
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Der tages billeder og skrives logbog på hver tur, der er til stor glæde for
brugerne og deres pårørende når de kommer hjem. Der er på
nuværende tidspunkt fuldt hold.
Januar- februar

Opstart af eftermiddagstilbud og aftentilbud
Ved opstart planlagt program der via erfaring, ønsker og kan varieres.
Der har i december været meget få antal brugere og der gøres derfor
store indsatser for at gøre opmærksomhed på tilbud.
Annoncer i lokalavis og seniornyt.
Flyers udarbejdes og lægges på biblioteker og lægepraksis.
Information til medarbejdere i hjemmeplejens distrikter.
Informations middag.

Mål 6.4
Plejehjemmet Frydenholm, bofællesskabet Æblehaven og daghjem vil øge borgernes
mentale sundhed ved at skabe øget trivsel og livskvalitet for den enkelte gennem projektet
”5 veje til et godt liv”.
Mål indikatorer:

At alle beboere og gæster inviteres og inddrages i fælles og individuelle
aktiviteter på Frydenholm.
Frydenholms aktivitetsplan sikrer, at der er aktiviteter ud fra alle 5
sundhedsfaglige tiltag jvf. ”5 veje til et godt liv”.
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Borgerinddragelse

Frydenholms beboere og familier bliver ved indflytningen adspurgt om
interesseområder og rehabiliterende indsatser ud fra den enkeltes behov.

Handleplan:
Januar -

Alle medarbejdere er ved ansættelsen introduceret til ”5 veje til et godt
liv”.
Fortsat sikre opfølgende samtaler med beboerne omkring indsatser:
Styrk dit netværk:
Netværket styrkes af de fælles arrangementer og aktiviteter, der dagligt
gennemføres på Frydenholm. Aktiviteterne er planlagt, således at der
dagligt er en fælleaktivitet ALLE kan deltage i.
Leve-bo miljøet inviterer ligeledes til, at beboerne får følelsen af et
fællesskab omkring de mindre praktiske opgaver beboerne kan støtte
hinanden i, med støtte fra medarbejderne. Medarbejderne tager ligeledes
et stort ansvar for at hjælpe/invitere beboerne med i fællesskaber i de
enkelte afdelinger både ved indflytninger og gennem måltiderne.
Lær noget nyt:
I samarbejde med medarbejderne og gennem rehabilitering støtter vi
beboerne/gæsterne omkring nye mål, ønsker og værdier.
Vi sikrer os gennem tværfaglighed, at der er et bredt fokus på tiltag, og at
alle medarbejdere har ansvaret for at inddrage Frydenholms beboere i de
opgaver beboerne har mulighed og lyst til at deltage i.
Vi tilbyder blandt andet:
-
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Litteraturklub: ”guidet fælleslæsning”
Menuplanlægning

-

Aftenquiz
Manicure
Ønskekoncerter

Lev dit liv aktivt:
Der er dagligt tilbud om fælles fysik aktivitet.
Beboere, der ikke har ugentligt besøg af deres familie tilbydes en ugentlig
gåtur.
Vær til stede i nuet:
Vi arbejder på at gribe de muligheder der tilfældigt opstår i fællesskabet.
Det kan være sang, erindringer og planlægning af ture. Men også at
være til stede hos den enkelte beboer i svære tider, når man mindes sine
kære, eller i den sidste tid.
Giv af dig selv:
I de enkelte leve-bo miljøer bliver beboerne inviteret til at hjælpe med
daglige gøremål. Helt fundamentalt ønsker de beboere, der kan og har
mulighed, at hjælpe hinanden med mindre gøremål.
Ligeledes er Frydenholms dyr med til at skabe denne følelse hos
beboerne.
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Mål 6.5
Frydenholm ønsker at styrke borgernes funktionsniveau og livskvalitet ved forankring af
kostindsatser, der forebygger henholdsvis underernæring og overvægt.
Mål indikatorer:

At
ingen
beboere
indlægges
underernæring/overvægt.

med

sygdom

relateret

til

At beboerne udtrykker tilfredshed med måltidet på Frydenholm.
At relevante medarbejdere på tværs af Frydenholm er undervist i dysfagi.
At alle beboere ved indflytningen bliver screenet for dysfagi.
At daghjemsgæster i højere grad bliver tilbudt energiberiget kost efter
behov.
Borgerinddragelse

Alle beboerne bliver ved indflytning spurgt ind til måltidet og måltidets
betydning.
Der bliver spurgt ind til rehabiliterende indsatser i forbindelse med
måltidet: Hvad er betydningsfuldt for den enkelte beboer? Og er der
ønsker i forbindelse med måltidet, som vi i fælleskab kan arbejde for at
opnå?
Beboerne tilbydes deltagelse i menuplanlægning.

Handleplan:
Januar-februar

Dysfagi-screeningen bliver en del af den opfølgende indflytningssamtale
til Frydenholms og Æblehavens beboere.

Februar – marts
Daghjemsgæsterne bliver ligeledes screenet ved opstarten i daghjemmet
Marts
Maj – juni

Der holdes oplæg fra Frydenholms ernæringsassistenter samt fra
nøglepersonen omkring dysfagi til daghjemsgæsterne.
Der arbejdes på, at der kan købes energitilskud og lette energirige
anretninger i daghjemmet vha. kostfagligt personale på Frydenholm til at
tage med hjem.
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Indsatsområde 7: Frydenholm sikrer høj kvalitet og sammenhæng

Mål 7.1
Frydenholm nedbringer antallet af unødvendige indlæggelser gennem oprettelse at en
akutfunktion,
kompetenceudvikling
og
implementering
af
nyeste
viden,
jf.
sundhedsstyrelsens ”Handleplan for Den ælde medicinske patient”.
Ældreområdet bidrager til opbyggelse af en tværkommunal akutfunktion på det somatiske
område i et Frikommuneforsøg i samarbejde med 4K, Herlev-Gentofte Hospital, PLO med
flere.
Mål indikatorer:

At Frydenholm nedbringer unødvendige indlæggelser.
At Frydenholm lever op til kommunikationsaftalen mellem Region og
kommune.

Borgerinddragelse

At beboerne og familier på Frydenholm oplever Frydenholm som et
fagligt trygt plejecenter, hvor der er adgang til de faglige kompetencer,
som den enkelte beboer har brug for.
Beboerne inddrages gennem udarbejdelse af virksomhedsplan og Bruger
– pårørenderåd.

Handleplan:
Januar:

Den faglige leder sikrer sig at triage og tværfaglige møder afholdes.
Den enkelte afdelingsleder deltager ved triagemøderne og har ansvaret
for at der sker en opfølgning på de udarbejdede handleplaner.
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Mål 7.2
Frydenholm indgår i ordningen ”fasttilknyttet læger på plejecenter”.
Mål indikatorer:

At øge kvaliteten af den lægelige behandling, som beboerne på
Frydenholm modtager.
At mindske forebyggelige indlæggelser.
At øge samarbejdet omkring beboerne på Frydenholm gennem
tværfagligt samarbejde.

Borgerinddragelse

Handleplan:
Januar – februar

Beboerne er i december 2016 blevet adspurgt om ønsker for skift af
læge.

Rekruttering af praktiserende læger.

Marts

Udarbejdelse af model for skift af læge i samarbejde mellem den
praktiserende læge og Frydenholm.

April

Opstart ansættelse på Frydenholm.

Mål 7.3
Frydenholm styrker det tværfaglige samarbejde i palliation, så borgere og deres familie
oplever større sammenhæng.
Mål indikatorer:

At beboerne og deres familier oplever en høj grad af omsorg og en høj
grad af tværfaglig sammenhæng.
Der er udarbejdet tværfaglige handleplaner til alle beboere for den sidste
tid.

Borgerinddragelse

I det tidlige palliative forløb og efter samråd fra egen læge tilbydes
beboeren og deres familie en samtale omkring ønsker og behov for
beboerens sidste tid.
Ligeledes informerer vi beboeren og familie omkring muligheder og tilbud
på Frydenholm.
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Handleplan:
Januar – marts:

Frydenholms sygeplejersker er undervist
undervisningsprogram omkring palliation.

i

kommunes

generelle

Der er udpeget ressourcepersoner inden for palliation på Frydenholm og
Æblehaven.
Når en beboer er defineret som værende i den sene terminale fase
indkalder sygeplejersken til et møde om tværfagligt palliativ samarbejde
med deltagelse af sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut,
kontaktperson, koordinator, pårørende og, hvis muligt, praktiserende
læge.
Ældreområdet udarbejder tværfaglige handleplaner til KMD, der gør det
muligt at dokumentere tværfagligt, således at det bliver nemt at overskue
indsatser fra sygepleje, fysioterapi, ergoterapi og kostfaglige.

Mål 7.4
Frydenholm vil styrke den sundhedsfaglige dokumentation (EOJ) i forbindelse med
implementeringen af KMD Nexus og FSIII (og PPS). (To-årigt mål)
Mål indikatorer:

Udført journal audit i december 2016.
At audit medfører en bedre borgersikkerhed gennem bedre journalføring
og at det ses ved næste audit i marts.
Relevante FSIII rapporter er tilgængelige i KMD Nexus inden udgangen
af 2017.
Alle relevante medarbejdere dokumenterer i KMD Nexus og anvender
PPS efter kommunens retningslinjer inden udgangen af 2017.

Borgerinddragelse

Handleplan:
Januar – marts

Dokumentationen skal afspejle beboernes sundhedsstatus og
målsætninger herfor via indflytningssamtaler og opfølgende samtaler med
beboerne og deres familier.

Undervisning og opfølgning
tilbagemelding fra audit.

af

udarbejdelse

af

handleplaner

jf

Undervisning af Sygepleje faglige udredninger jf tilbagemelding fra audit.
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August - december

Frydenholm overgår til KMD Nexus i henhold til udarbejdede handleplan.
Arbejdsgang for anvendelse af PPS i journaldokumentationen
implementeres samtidig med overgangen til KMD Nexus.
Frydenholm implementerer FSIII.

Mål 7.5
Ældreområdet implementerer indsatserne under værdighedspuljen til understøttelse af
kommunens Ældre – og værdighedspolitik.
Værdighedspuljen indeholder projekter inden for områderne: Livskvalitet, Selvbestemmelse,
Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, samt mad & ernæring.
Mål indikatorer:

At beboerne på Frydenholm og deres familier inddrages i den enkeltes
habituelle tilstand.

Borgerinddragelse

Tæt samarbejde med beboernes familier, da beboerne har svært ved
selv at udtrykke egne ønsker.

Marts

Evalueringer fra Beboer pårørenderåd omkring indsatser.

Handleplan:

Der lyttes til beboernes ønsker, og der tales livshistorie med beboeren og
dennes familie. Det kan være i forbindelse med aktiviteter og ture ud af
huset, om særlige interesser eller behov.
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Marte Meo bruges som supervision til medarbejderne, for at de kan yde
den bedst mulige omsorg og pleje til Frydenholms beboere.
Frydenholm/Æblehaven har to uddannede Marte Meo-terapeuter, som
ugentligt har en fast dag, til at arbejde med Marte Meo, med de
medarbejdere, som har behov for det. Denne ugentlige dag ønskes
fortsat anvendt på Marte Meo, da det er et godt arbejdsredskab for
medarbejderne og til glæde for beboerne i Æblehaven.
Januar

Alle medarbejdere har kendskab til og kan gøre brug af ”touch and play”
Alle medarbejdere har kendskab til de øvrige aktivitetsredskaber der
findes på Frydenholm.
Der arbejdes fortsat med fokus på dysfagi. To medarbejdere fra
Æblehaven har i år, sammen med deres kolleger fra Frydenholm, været
til undervisning i dysfagi. Flere medarbejdere skal deltage i dysfagiundervisning i 2017, således at medarbejderne føler sig rustede til at yde
den rette pleje og omsorg for beboere i Æblehaven med dysfagi.
Der sættes fortsat fokus på kost og motion, således at beboerne hverken
bliver underernærede eller overvægtige. Dette gøres gennem tværfagligt
samarbejde med ernæringsassistenter, ergoterapeuter og fysioterapeut,
f.eks. gennem en kostfaglig screening.
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Evaluering af indsatsområder og mål fra virksomhedsplan 2016

Indsatsområde 1: Opstart af Frydenholm

Mål 1.1
Helt overordnet er målet for 2016, at Centerleder sammen med lederteamet og personale,
etablerer et driftssikkert plejecenter.
Evaluering:
Beboerperspektiv:
Der er udarbejdet en procedure for indflytningen på Frydenholm der sikrer tryghed for beboerne
ved indflytningen og at der tværfagligt hurtigst muligt iværksættes indsatser, der støtter op om ”den
gode individuelle hverdag”, komplekse pleje og rehabiliterende indsatser.
Frydenholm har udarbejdet en hjemmeside og informationstavler, der giver god information til
beboernes familier og venner om Frydenholms hverdagsliv, bruger-pårørenderådet og nyheder.
Vi oplever en tilkendegivelse af at det er rart at have information om Frydenholm samlet på vores
hjemmeside.
Personalet:
Der er udarbejdet introduktionsprogram for nyansatte medarbejdere, som sikrer, at medarbejderne
hurtigt får et godt kendskab til beboernes hverdag og til den daglige drift.
Bygning:
Generelt er bygningen og installationer i sikker drift. Vi har fortsat store udfordringer med det nye
plejehjems opvaskemaskiner. De har på intet tidspunkt fungeret optimalt, og der arbejdes fortsat
med leverandør på en løsning.

Målet er (sæt x):

Ikke nået

Delvis nået

Nået
X

Opfølgning på længere sigt:
Vi vil fremadrettet lægge større vægt på, at beboerne og deres familier bliver introduceret til de
fælles aktiviteter der er i huset. Vi vil arbejde på, at der gennem kontaktpersonsordningen ligeledes
sikres, at beboerne er bekendt med og inviteret med til Frydenholms daglige aktiviteter samt
Frydenholms fælles aktiviteter.
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Indsatsområde 2: Rehabilitering, Tidlig opsporing, sundhed og sygepleje

Mål 2.1.
Frydenholm ønsker, at beboerne støttes i at bevare deres funktionsniveau længst muligt
gennem tværfagligt rehabiliterende indsatser og arbejdsgange.
Evaluering:
Der er udarbejdet tværfaglige procedurer for beboernes indflytning på Frydenholm.
Alle medarbejdere er blevet undervist i rehabilitering ved opstart og tilbydes fremadrettet den fælles
undervisning til nyansat plejepersonale i kommunen.
Alle beboere på Frydenholm har en tværfaglig rehabiliterende handleplan.
Vi oplever at vores fælles aktiviteter mellem Æblehaven, Daghjem og Frydenholm er en god form
for ”samskabelse” på tværs af enheder. De gæster, der i daghjemmet bliver godkendt eller er
godkendt til en bolig på plejehjemmet er bekendt med stedet, personale og med kulturen. De
beboere, der har gået i daghjem har en samhørighed med de øvrige gæster og det er trygt at
kunne hilse på og deltage ved enkelte aktiviteter.
Æblehavens beboere gør dagligt brug af Frydenholms træningsredskaber og er deltagende ved
arrangementer med dans, sang og musik.
Målet er (sæt x):

Ikke nået

Delvis nået

Nået
X

Opfølgning på længere sigt:
Der tilbydes fra december 2016 to ekstra dagtilbud i Kernehuset og to aftentilbud med fokus på
kultur og fysisk aktivitet. Vi er på nuværende tidspunkt i gang med rekrutteringen af dette
personale.
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Mål 2.2.
Frydenholm undgår unødvendige og forebyggelige indlæggelser via triagering, anvendelse
af PPS - Praktiske Procedurer i Sygeplejen og sygeplejefaglige instrukser.
Evaluering:
Der er etableret faste tværfaglige møder. Det opleves, at møderne smuldrer i travle perioder, at
medarbejderne ofte er i gang med praktisk arbejde eller at terapeuterne ikke er blevet forberedt på,
hvilke beboere der ønskes drøftet.
Vi ønsker fremadrettet, at møderne er bedre planlagte, de medvirkende medarbejdere er bedre
forberedte og at der udarbejdes en tydelig handleplan og evaluering efter mødet.
Triage bliver brugt både i Æblehaven og på Frydenholm som integreret redskab. Sygeplejersker
har ansvaret for afholdelse af triagemøderne. Ligeledes er afdelingslederne tilstede, da det giver
lederne et godt billede af kompleksiteten blandt de beboeres, de som afdelingsledere er ansvarlige
for. Det øvrige tværfaglige personale oplever, at det er et godt fagligt sparringsrum. Ved mødet
deltager den enkelte afdelingsleder i afdelingen sammen med terapeuter, kontaktpersoner,
koordinatorer og ernæringsassistenter.
Målet er (sæt x):

Ikke nået

Delvis nået

Nået
X

Opfølgning på længere sigt:
Fortsat fokus på opfølgning af handleplaner efterfølgende triage.

Mål 2.3
Frydenholm ønsker, at alle beboere får en værdig afslutning på livet ved at styrke den
palliative indsats.
Evaluering:
Der er udarbejdet fast procedure som skal sikre palliative beboere en høj faglig pleje i den sidste
tid. Alle sygeplejersker deltager i fælles sygeplejefaglige kompetenceudvikling i Rudersdal
kommune.
Bruger- og pårørenderådet har haft et ønske om at se, hvilken procedure vi på Frydenholm gør
brug af og hvad vi gør kulturelt, når en borger afgår ved døden. Der gøres ved bruger-pårørende
mødet opmærksom på, at det er svært for de øvrige familier at vide, at en beboer er gået bort. Vi
har derfor i vores procedure nedskrevet og drøftet i MED at:
•
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Vi ud fra den dødes lejlighed tænder en stor lanterne der brænder indtil beboeren er fulgt ud,
sunget ud af Frydenholm . (Det er selvfølgelig individuelt. Ikke alle familier ønsker sang).

•

At det faste personale informerer alle beboere i afdelingerne omkring dødsfaldet.

Familie og venner oplever, at Frydenholm er meget åben for den enkeltes families behov og ønsker
i den sidste tid med beboeren.
Proceduren er fremsendt og vi har aftalt at drøfte denne ved næs kommende møde i januar.
Målet er (sæt x):

Ikke nået

Delvis nået

Nået
X

Opfølgning på længere sigt:
Vi arbejder videre med proceduren ved mødet i januar. Frydenholm har audit i januar, hvor vi
evaluerer de indsatser, der er gjort i de enkelte beboerforløb.

Mål 2.4
Frydenholm vil sikre en høj, ensartet kvalitet i sygeplejen.
Evaluering:
Den sygeplejefaglige afdelingsledere har ansvaret for den komplekse pleje på hele Frydenholm.
Afdelingslederen sikrer sig, at der er sygeplejesker tilstede i de forskellige vagter, og at
sygeplejerskerne får faglig sparring så de er kompetente til at varetage de komplekse opgaver, der
er ved og omkring beboerne
Afdelingslederen har hyppigt sparring og opfølgning med sygeplejerskerne på Frydenholm. Dette
gælder alle vagtlag.
Ved rekrutteringen og gennem medarbejderudviklingssamtaler afdækkes sygeplejerskernes
individuelle kompetenceudvikling.
Gennem både intern og ekstern undervisning sikrer vi, at sygeplejerskernes viden holdes ajour.
Alle sygeplejersker er undervist i Aveleo og FMK.
Målet er (sæt x):

Ikke nået

Delvis nået

Nået
X

Opfølgning på længere sigt:
Med start fra januar 2017 ønsker vi ved egenkontrol en systematisk gennemgang af
medicinhåndtering samt opfølgninger på de igangværende handleplaner på 1-2 tilfældigt udvalgte
beboere i de 3 afdelinger på Frydenholm samt afdelingerne på Æblehaven. Ved egenkontrollen
ønsker vi at forebygge og lære af de eventuelle fejl og forbedringer, der kan være ved
medicinhåndteringen samt dokumentationen.
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Mål 2.5
Frydenholm ønsker at skabe rammerne for det gode måltid gennem involvering af beboere,
pårørende og ambitiøst personale.
Evaluering:
Køkkenerne på Frydenholm ligner ikke private hjems køkkener. Vi har fundet en balance, der sikrer
de hygiejniske retningsliner, samtidig med at køkkenerne er individelle alt efter
beboersammensætning. I nogle afdelinger har beboerne flere resurser til at deltage aktivt, og i
andre køkkener er der mest fokus på at stimulere beboernes sanser gennem dufte og samtaleinvolvering.
Hønsene og kaninen er er blevet omdrejningspunkt for en daglig hverdagsaktivitet på Frydenholm.
Det har stor betydning for en stor del af Frydenholms beboere at have daglige gøremål med støtte
fra medarbejderne jf 5 veje til et godt liv.
Borgerinddragelse:
Der er udarbejdet menuplanlægningsgrupper. Her drøftes menuplanlægningen og kogebøgerne er
fremme for at finde den helt rigtige opskrift. Frydenholm har fået en del ældre kogebøger fra private
hjem, der giver udgangspunkt for minder og egnsretter.
Med udgangspunkt i ”liv i køkkenet” arbejder vi fortsat på en temadag med ernæringsassistenterne,
der skal være med til fortsat at motivere og se nye muligheder for beboer involvering.
Vi har på bruger-pårørenderådet fået tilsagn om, at det er fantastisk dejlig mad, rart at menuplanen
er tilgængelig på hjemmesiden og ikke mindst at det kan duftes hvad menuen står på, når man
som beboer og familie er i køkken/dagligstuen om eftermiddagen.
Handleplan:
Ernæringsassistenterne og det øvrige personale er undervist i dysfagi, mundhygiejne og
siddestilling.
Marte-meo forløb op med fokus på fortsat beboer-involvering og invitation hertil fra medarbejderne,
er startet op i november.
Målet er (sæt x):

Ikke nået

Delvis nået
X

Opfølgning på længere sigt:
Vi arbejder fortsat på målet i 2017.

32

Nået

Indsatsområde 3: Udvikling og fornyelse

Mål 3.1
Alle medarbejdere har ved Frydenholms åbning kompetence til at dokumentere i Avaleo og
for relevante medarbejdere arbejde med FMK – Fælles Medicin Kort
Evaluering:
Alle relevante medarbejdere har været til undervisning og er i stand til at dokumentere i Aveleo og
evt. FMK alt efter kompetencer.
Målet er (sæt x):

Ikke nået

Delvis nået

Nået
X

Opfølgning på længere sigt:

Mål 3.2
Frydenholm har et kontinuerligt fokus på at sikre effektive og rationelle arbejdsgange.
Evaluering:
Afdelingslederne er undervist i og skal på sigt have ansvar for eget driftbudget på afdelingsniveau.
Vi har i oktober 2016 forberedt tilpasninger grundet Rudersdals Kommunes budget 2017-20
Frydenholm skal samlet tilpasse ca. kr. 1.590.000.
Gennem medarbejderudvalget, bruger-pårørende rådet og ledelsen, har vi på Frydenholm besluttet
at samle alt terapi på Frydenholm, så terapeuterne ligeledes dækker både Æblehaven og
plejehjemmet Frydenholm fra 2017. Vi nedlægger en vakant ernæringsassistent – samt en vakant
stilling i daghjemmet.
Målet er (sæt x):

Ikke nået

Delvis nået

Nået
X

Opfølgning på længere sigt:
Bliver et målrettet fokus 2017.
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Vi vil i ledergruppen, i MED-udvalget og ved bruger-pårørende inddragelse have endnu mere fokus
på, hvordan vi fortsat kan optimere og effektivisere vores arbejdsgange.

Mål 3.3
Anvendelse af Sensorgulve/ Smartgulve til at forebygge fald og optimere plejecentrets
ressourcer og arbejdstilrettelæggelse bedst muligt.
Evaluering:
Alle beboere bliver ved indflytning adspurgt om ønsket brug af Frydenholms sensorgulve.
Vi har endnu ikke oplevet, at en beboer eller dens familie fravælger dette tilbud.
Personalet har godt kendskab til brugen og de forskellige indstillinger.
Vi har på Frydenholm en teknikgruppe med medlemmer i de forskellige vagtlag, således det er
muligt at ændre på opsætningen af gulvene alt efter kompleksitet.
Ligeledes er gulvenes indstilling en del af afdelingernes triage. Ved triagering af den enkelt beboer
vurderes det ligeledes om gulvene er indstillet ”bedst” muligt.
Sensorgulvene understøtter at:
-

Der sker en alarmering ved fald

-

Medarbejderne undgår ”kiggerunder” men kan bruge deres tid der hvor den gør mest gavn.

-

Medarbejderne kan sikre hjælp til den enkelte beboer på rette tid.

-

Medarbejderne kan se et ”bevægemønster” fx. hyppighed af toilet besøg over flere døgn.

Frydenholm er i et tæt samarbejde med øvrige plejecentre der gør brug af sensorgulve.
Målet er (sæt x):

Ikke nået

Delvis nået

Nået
X

Opfølgning på længere sigt:
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Mål 3.4
Der etableres en vandreklub i forlængelse af Daghjemmet Kernehuset. Vandreklubben skal
være et mødested og et aktivitetstilbud for yngre med en demenssygdom - Et tilbud med
fysiske aktiviteter og samvær med ligestillede.
Evaluering:
Vandreklubben er i drift 2 dage ugentligt. Der er fortsat øget behov for kommunale tilbud i både
dagtid og aftentid.
Ansættelse af naturvejleder gør dagene og turene meget forskellige og inspirerende. Gæsterne og
familieren giver udtryk for at det er rart at kunne fastholde sine fysiske kompetencer i et trygt miljø
Der udarbejdes dagbog efterfølgende vandretur der hjælper gæsterne med ord og billeder til at
fortælle familierne hvor turen er gået til den enkelte dag.
Målet er (sæt x):

Ikke nået

Delvis nået

Nået
X

Opfølgning på længere sigt:
Frydenholm tilbyder fra 1. december 2016 med statspuljemidler 2 nye tilbud til borgere med
demens. Et dagtilbud og et aftentilbud.
Puljemidlerne er givet mhp. at aflaste familier med demens tæt på livet.

Andre større opgaver 2016
Frydenholm har i 2016 uddannet en frivillig som læseguide. Uddannelsen til læseguide er baseret
på guidet fælleslæsning. En af de vigtigste ingredienser i denne form for læsning er at skabe et
åbent rum for oplevelse af og refleksion over litteraturen. En læseguide skal styre gruppen, uden
"at styre gruppen", så at sige: være en tovholder men lade rummet være åbent for alle slags
tolkninger og refleksioner over litteraturen. Litteraturgruppen mødes tirsdag eftermiddag og består
af 4 – 5 beboere på Frydenholm.
I forbindelse med fremlæggelsen af den nationale demenshandleplan havde Frydenholm/
Æblehaven besøg af Statsminister Lars Løkke Rasmussen og sundheds- og ældreminister Sophie
Løhde. De viste stor interesse for de indsatser vi gør i Rudersdal kommune til borgere med demens
og deres familier.
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Kompetenceudvikling 2016
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Økonomi

Konto
nr.

Tekst

030

Mindre/merforbrug overført
fra sidste år:

400

Personaleudgifter

500

Materiale- og
aktivitetsudgifter

600

IT, inventar og materiel

700

Grunde og bygninger

902

Øvrige indtægter

Regnskab 2016

Korrigeret
Budget 2016

Forventet mer/mindre forbrug

Bemærkninger til mer- / mindre forbrug:
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Nøgletal
Plejeboliger
Beboerstatus

Uge 40

Antal beboere i permanent plejebolig:

2016

-

0-66 år

0

-

67-79 år

11

-

80-89 år

30

-

90- år

18

-

Gennemsnitlig alder for beboere i plejebolig

89

Boligstatus:

Uge 40

-

Antal alm. permanente plejeboliger

59

-

Antal demensboliger

0

Belægningsstatus

01.01 – 30.09

Gennemsnitlig belægningsprocent på:

2016

- Almene plejeboliger

Opholdstid i permanente plejeboliger

86,3 %

01.10.- 30.09..
2016

Antal indflytninger - alm. plejeboliger
Gns. antal opholdsdage for fraflyttede beboere
– alm. plejeboliger

38

70
86,3

Plejeboliger, Bofællesskaberne Æblehaven
Beboerstatus
Antal beboere i permanent plejebolig:

Uge 40
2014

2015

2016

-

0-66 år

1

4

-

67-79 år

6

7

-

80-89 år

11

9

-

90- år

4

2

-

Gennemsnitlig alder for beboere i plejebolig

82,5

78

Boligstatus:
-

Antal alm. permanente plejeboliger

-

Antal demensboliger

Uge 40

22

Belægningsstatus

01.01 – 30.09

Gennemsnitlig belægningsprocent på:

2014

- Almene plejeboliger

97,46

- Midlertidige pladser

78,38

-antal ophold på midl.pladser

01.10.-30.09..
2014

Gns. antal opholdsdage for fraflyttede beboere
– demens plejeboliger

2016

15

Opholdstid i permanente plejeboliger

Antal indflytninger – demens plejeboliger

2015

5

2015

2016
4

4 år 4 mdr.
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Daghjemmet Frydenholm:
Daggæst status
Antal brugere af daghjem:

Uge 40
2014

2015

2016

-

0-66 år

0

1

-

67-79 år

4

12

-

80-89 år

16

25

-

90- år

7

12

27

50

Samlet antal brugere:

Daghjemsstatus:

Uge 40

-

Antal alm.daghjemspladser

25

-

Antal daghjemspladser for borgere med demens

0

Belægningsstatus

Uge 40
2014

2015

2016

-

Antal visiterede

80

112

-

Antal fremmødte i forhold til visiterede

71

91

01.01. - 30.09.

Udskrivningsstatus:
Antal udskrivninger fra daghjem:

2014

-

Eget hjem med hjemmepleje

7

-

Bofællesskab

0

-

Plejebolig

8

-

Andet daghjem

0

40

2015

2016
5

7

-

Venteplads

6

-

Hospice

0

-

Død

1

2

3

Daghjemmet Kernehuset:
Daggæst status
Antal brugere af daghjem:

Uge 40
2014

2015

2016

-

0-66 år

0

2

-

67-79 år

4

13

-

80-89 år

5

7

-

90- år

3

0

12

40 + 16

Samlet antal brugere:

Daghjemsstatus:

Uge 40

-

Antal alm.daghjemspladser

40 + 16

-

Antal daghjemspladser for borgere med demens

Belægningsstatus

Uge 40
2014

2015

2016

-

Antal visiterede

35

41 + 16

-

Antal fremmødte i forhold til visiterede

34

38 + 14

41

01.01. - 30.09.

Udskrivningsstatus:
Antal udskrivninger fra daghjem:

2014

2015

2016

-

Eget hjem med hjemmepleje

0

4

-

Bofællesskab

2

4

-

Plejebolig

3

4

-

Andet daghjem

0

0

-

Venteplads

3

2

-

Hospice

0

0

-

Død

0

1

Personalestatus Frydenholm & Æblehaven og daghjem Uge 40
Faggrupper:

2014
Antal

Årsværk

2015
Antal

Årsværk

2016
Antal

Årsværk

Plejecenterleder

1

1

Afdelingsledere

5

5

3

3

Sosu. ass.

24

19,8

Sosu.hjælpere

35

27,6

Sygehjælpere

7

5,2

Ufaglærte

8

5,8

Ergoterapeuter

4

3,2

Fysioterapeuter

1

0,9

Beskæftigelsesvejleder.

2

1,1

Pædagog

3

2,7

Konsulenter
Sygeplejersker

Plejehjemsass.
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Økonoma (ikke leder)
Ernæringsass.

4

3,7

2

1,9

99

80,9

Køkkenmedhjælpere
Linneddame
Pedel
Adm. Incl. felxjob
Seniorjob
Personale i alt

Personaleomsætning Frydenholm:
2016*

30,9%

* Frydenholm åbnede først 18. april 2016)

Sygefravær Frydeholm
2016

4,04 %
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