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Et Socialområde i udvikling sammen 
med borgeren 
 

Kære medarbejder i Botilbud Ebberød 

 

Botilbud Ebberød er en del af Socialområdet. Et Socialområde, der i samarbejde med borgeren 

udvikler vores indsatser for at skabe de bedste udviklings- og livsbetingelser for de borgere, vi er i 

kontakt med. Samskabelse, borgerinddragelse, innovation, velfærdsteknologi og samarbejde på 

tværs er nogle af de tilgange, der er vigtige for os i arbejdet. 

 

Med dette års virksomhedsplan har vi styrket det strategiske fokus i styringen af området. Indsat-

serne er således i år hægtet direkte op på Social- og Sundhedsudvalgets langsigtede politiske mål 

samt et mål om at styrke organisationen. Det gør sammenhængen fra de politiske mål til vores ind-

satser endnu tydeligere, og det bliver samtidig også klarere, hvilken forskel vi med vores indsats 

ønsker at gøre for borgerne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De indsatser, som vi sammen med jer har valgt at sætte fokus på i 2018, bidrager til at understøtte 

de politiske mål til gavn for borgerne, og de understøtter samtidig den videre udvikling af Botilbud 

Ebberød.  

 

Botilbud Ebberød gennemgår en større forandring i 2018. 46 borgere flytter i nye boliger. Det er en 

længe ventet begivenhed, og det giver helt nye muligheder for borgere og medarbejdere. Først og 

fremmest forbedres borgernes boligforhold, idet alle får eget badeværelse i de nye boliger. Det gi-

ver også mulighed for, at sammensætte bo- og medarbejdergrupper på ny og det betyder, at vi kan 

højne den specifikke faglighed for den enkelte borger idet, det har været muligt at sammensætte 

grupper, som kan understøtte fælles borgerbehov.  

Social- og Sundheds-

udvalgets mål 1:  

 

Borgere i Rudersdal 

Kommune skal have mu-

lighed for at opleve sig 

som medborgere i det 

lokale samfund. 

 

Social- og Sundheds-

udvalgets mål 2:  

 

Borgere i Rudersdal 

Kommune skal have mu-

lighed for at få hjælp til at 

være aktiv i og tage an-

svar for egen tilværelse 

via øget rehabilitering. 

Social- og Sundheds-

udvalgets mål 3:  

 

Borgere i Rudersdal 

Kommune skal have mu-

lighed for at have en 

sund og fysisk aktiv 

hverdag. 

Styrkelse af organisationen: Mål og indsatser, der styrker organisationen til fortsat at være en 

veldrevet organisation, der også i fremtiden kan fremme det gode liv og borgernes livskvalitet  
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Det kommende år vil vi primært have fokus på, at komme på plads i de nye bygninger, både lav-

praktisk ift. indretning, men også med at med ”at lande” i de nye bo- og medarbejdergrupper.  

Det betyder, at vi har arbejdet på at fokusere antallet af indsatser i VP 2018 – vi ved jo også, at der 

altid kommer opgaver i løbet af året. 

 

Helt generelt skal Botilbud Ebberød have fokus på kompetenceudvikling, sådan at både nye og 

gamle medarbejdergrupper bliver fagligt dygtige til lige præcis den gruppe borgere, de er tilknyttet. 

Fordi fokus på kompetenceudvikling giver bedre tilbud til den enkelte borger. 

 

At blive kendt som et fagligt dygtigt tilbud med gode arbejdsforhold er en fortsat opgave, især fordi 

vi tydeligt står overfor udfordringer med rekruttering. Det betyder, at både fastholdelse og nye må-

der at rekruttere på har høj prioritet i 2018. 

 

Det hele skal forankres i en ledergruppe, der nu er fuldtallig og klar til at tage fat, både i forhold til 

egen kompetenceudvikling og i udvikling af Botilbud Ebberød. 

 

Vi glæder os til endnu et spændende år i Botilbud Ebberød og i Socialområdet. De konkrete indsat-

ser i Botilbud Ebberød i 2018 beskrives nærmere i det følgende.  
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Indsatser i 2018 

Borgere i Rudersdal Kommune skal have mulighed for at opleve sig som 
medborgere i det lokale samfund 

 Hjem i boligen Indsats 1:

 

Beskrivelse 

Borgere med handicap har som alle andre et ønske om at bo godt – om at have et hjem. Vilkårene 

for at have et hjem på et botilbud er imidlertid anderledes end mange andre steder: Man bor tæt 

sammen med andre mennesker man ikke selv har valgt. Boligen er arbejdsplads for medarbejdere, 

og den fysiske indretning er også bestemt af fx hensyn til hjælpemidler. Med denne indsats vil vi – 

sammen med beboere, pårørende m.fl. – blive klogere på, hvordan beboerne bedst muligt oplever, 

at de har et hjem i boligen, når de bor i Botilbud Ebberød. Vi bruger den nye viden til at skabe mere 

hjemlighed. 

 

Botilbud Ebberød er i gang med flytninger af to omgange. Det giver nogle helt særlige muligheder 

for at blive klogere på, hvordan hjemmet dannes og for at udnytte rammerne til at skabe mere 

hjem.  

 

Vi vil afdække muligheder for fondsbevillinger, der kan gøre det muligt at iværksætte et mere ambi-

tiøst projekt fx via projektansættelser. Projektets omfang, tidsplan og ambitioner afhænger af even-

tuel ekstern finansiering. 

 

Vi vil tilstræbe et helhedsorienteret samarbejde med – og omkring - beboerne. 

 

Formål 

Formålet er, at øge beboerne i Botilbud Ebberøds oplevelse og følelse af at bo i eget hjem. 

Formålet er også, at udvikle metoder og tilgange, der kan benyttes på Socialområdets øvrige – og 

for den sags skyld hele landets - botilbud. Men helt særligt, vil vi gerne kunne bruge viden, metoder 

og tilgange sammen med de borgere, som skal flytte i 2 etape af byggeriet i Botilbud Ebberød. Det 

står færdigt i 2020.  

 

Succeskriterier 

 At beboerne udtrykker til de nærmeste medarbejdere, at de i højere grad oplever, at de bor i 

deres eget hjem. 

 At pårørende og medarbejdere vurderer, at beboerne bor i rammer i Botilbud Ebberød, der bed-

re kan karakteriseres som et hjem. 

 At andre interessenter fx interesseorganisationer eller medarbejdere fra botilbud i andre kom-

muner vurderer og tilkendegiver fx i fokusgruppeinterview, at borgere, der bor i Botilbud Ebbe-

rød, i højere grad oplever at bo i deres eget hjem. 
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Milepæle 

 

Med ekstern finansiering 

Der er foretaget indledende afdækning af erfaringer og projekter 

etc. hos fx andre kommuner med lignende indsatser. 

Forår 2018 

Der er truffet beslutning om at udarbejde fondsansøgninger, eller 

der iværksættes et mindre projekt uden ekstern finansiering. 

Sommer 2018 

Eventuelle fondsansøgninger er afsendt til relevante fonde. Udgangen af 2018 

Der er vedtaget en plan for projektet. Forår 2019 

Projektet iværksættes. Forår 2019 

 

Uden ekstern finansiering 

Der er foretaget indledende afdækning af erfaringer og projekter 

etc. hos fx andre kommuner med lignende indsatser. 

Forår 2018 

Der er truffet beslutning om at udarbejde fondsansøgninger, eller 

der iværksættes et mindre projekt uden ekstern finansiering. 

Sommer 2018 

Projektet er gennemført. Forår 2019 

Evaluering af projektets borgerorienterede effekter. Forår 2019 

 

 

Borgere i Rudersdal Kommune skal have mulighed for at få hjælp til at være 
aktiv i og tage ansvar for egen tilværelse via øget rehabilitering. 

 Kompetenceudvikling Indsats 2:

 

Beskrivelse 

I Botilbud Ebberød handler kompetenceudvikling hos medarbejderne om, at blive dygtige til, at støt-

te beboerne i øget egen-mestring. Det er en ”kunst”, når man arbejder med borgere, som har me-

get lav funktionsevne, men ikke det mindre vigtigt. 

I forbindelse med flytning til nye bygninger nr. 6 og nr. 8, er der dannet 4 nye bogrupper, med hvert 

deres fokus for beboergruppen. Medarbejdergrupperne er sammensat efter faglige kompetencer og 

kendskab til borgerne. Udover den grundliggende fælles faglighed hos medarbejderne i Botilbud 

Ebberød er det vigtigt med særlig viden og metoder til at møde beboernes behov i den enkelte bo-

gruppe.  

 

Formål  

At der er de rette kompetencer i medarbejdergruppen, til at understøtte beboerne i de nye bogrup-

per. 

 

Succeskriterier 

 At medarbejderne oplever sig kompetente 

 At borgere og pårørende oplever Botilbud Ebberød som et fagligt velfunderet tilbud 
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 At borgerne oplever at medarbejderne møder dem hver især, med fokus på netop deres behov. 

 

Milepæle 

 

Vi har planlagt undervisning med særlige temaer i alle grupper April 2018 

 Vi afvikler undervisning:  

Seniorer + 2H + Bøgen: Demens og alderdom 

 Struktur: teacch – autismeforståelse 

 Unge – evt med på ovenstående – og/eller vi har udviklet 

noget særligt til denne gruppe 

 Bøgen + høj/lav arousal: Sansestimulation + neuropæd. ind-

sats. 

 Enkeltmandstilbud: Psykiatrividen 

Løbende over året 2018 

Evaluering af evt. behov for yderligere undervisning  Løbende, men senest oktober 

2018 

 Madtilberedelse i bogrupper  Indsats 3:

 

Beskrivelse 

Botilbud Ebberøds flytning fra ældre bygninger og et centralkøkken til nye boliger med fælleskøk-

ken og køkkenmedarbejder i hver bogruppe betyder, at der kan opstå et større fællesskab imellem 

køkken- og pædagogisk personale, og - som det primære - at køkkenmedarbejderen vil udføre sit 

arbejde tæt på borgeren.  

 

Formål 

Formålet er at udforske og udnytte potentialet i de nye køkkener med henblik på at øge beboernes 

indflydelse på, hvilken mad der tilberedes og serveres og øge deres oplevelse og glæde ved ma-

den. 

 

Succeskriterier 

 At beboere og pårørende giver udtryk for, at være tilfredse med den serverede mad 

 At beboere har mulighed for at opleve sanseindtryk som dufte, visuelle og auditive indtryk un-

der tilberedelse af maden 

 

Milepæle 

 

Der afholdes netværksmøder med køkkenmedarbejderne. Løbende i 2018 

Daglig leder, køkkenmedarbejdere og pædagogisk personale, 

udarbejder ”kodeks” for god borgerinddragelse. 

Det første halvår 2018 

Pårørende fortæller om deres slægtnings vaner og livretter. Sker løbende i samarbejdet 

med de pårørende 

BE gør status på tværs - med medarbejdere, borgere og pårø-

rende - i forhold til formålet med henblik på at dele erfaringer og 

evt. justere arbejdet omkring måltiderne. 

Eftersommeren 2018 
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 Pårørende som ressource Indsats 4:

 

Beskrivelse 

De pårørende er engagerede i deres slægtninges ve og vel. Det er en umiddelbar styrke for slægt-

ningen og et potentiale for Botilbuddet. Nogle gange formår vi ikke ordentligt at forløse potentialet, 

fordi vi er en arbejdsplads med standarder og strukturer, som ikke altid passer sammen med en 

pårørendes tilgang til – det som vi også er – borgerens hjem. Vi skal blive bedre til samarbejdet og 

forløse potentialet af hensyn til borgeren.   

Indsatsen skal både have et internt fokus på, hvad vi forventer af og hvordan vi håndterer pårøren-

desamarbejde, og et eksternt inddragende fokus på de pårørende fx om, hvad det vil sige at være 

pårørende til en voksen borger i BE, eller hvad man kan eller ikke kan bidrage med som pårørende 

i BE. 

 

Formål 

Vi ønsker at skabe en positiv og produktiv kultur for samarbejdet med de pårørende. 

 

Succeskriterier 

 At medarbejdere og ledere ser pårørende som en ressource 

 At pårørende oplever BE som samarbejdspartnere i forhold til deres slægtning 

 At vi har udviklet rammerne for samarbejdet fx pårørenderådet, orientering til pårørende 

og/eller samarbejdsformer i forhold til den enkelte borger 

 

Milepæle 

 

EKU bidrager med research. Løbende, men særligt i første 

del af 2018 

Status på det nuværende pårørendesamarbejde udarbejdes. 

 

Marts 2018 

Temadrøftelse / workshop om det gode samarbejde.  På pårørenderådsmøde for-

sommer 2018 

Anerkendende tilgang til pårørende, som gennemgående emne i 

GRUS. 

Efteråret 2018 

Status og drøftelse: Det gode samarbejde. Pårørenderådsmøde efterår 

2018 

Aftaler om nye måder at samarbejde og inddrage pårørende 

etableres. 

 

Efteråret 2018 

Ny status på pårørendesamarbejdet.  Marts 2019 
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Borgere i Rudersdal Kommune skal have mulighed for at have en sund og fy-
sisk aktiv hverdag. 

 Mental sundhed Indsats 5:

 

Beskrivelse 

Da Socialtilsynet var på tilsyn i august 2017, blev begrebet ”mental sundhed” drøftet. Vi blev opta-

get af, at identificere, hvad ”mental sundhed” for borgere i Botilbud Ebberød er og kan betyde. 

 

Formål 

Formålet er, i første omgang, at skabe en fælles bevidsthed om begrebet, hvor ud fra vi kan handle 

og måske også forstå de indsatser, vi allerede foretager, som en evt. understøttelse af borgernes 

mentale sundhed. 

 

Succeskriterier 

 At vi i Botilbud Ebberød forstår begrebet mental sundhed, og ved hvordan vi kan understøtte 

borgernes mentale sundhed 

 At vi ved, hvilke af vores nuværende indsatser, der er eksempler på arbejdet med mental 

sundhed 

 At vi har taget stilling til, om vi vil arbejde yderligere med mental sundhed 

 

Milepæle 

 

EKU researcher på tendenser, litteratur mv. om mental sundhed. Inden august 2018 

EKU og BE mødes. August 2018 

Pæd. koordinatorer, Sundhedsfaglige koordinatorer reflekterer 

over begrebet og identificerer det i praksis i BE. 

September – november 2018 

Ledelsen vurderer, om der skal arbejdes mere målrettet med 

mental sundhed. 

November 2018 

 Borgere i botilbud Ebberød kommer på cykelture med frivilli-Indsats 6:

ge cykelpiloter 
 

Beskrivelse: 

Borgere i Botilbud Ebberød har fysiske og psykiske handicap, som gør det kan være vanskeligt for 

dem, at færdes udendørs alene. Samtidig er det tydeligt, at mange af borgerne kan lide at være 

udendørs og få nye oplevelser i hverdagen. 

 

Botilbud Ebberød har 2 cykelrickshaws, som personalet allerede benytter til cykelture med borger-

ne, og borgerne udviser glæde ved cykelturene. Der er et ønske om, at kunne tilbyde cykelturene til 

flere / oftere og vi vil godt gøre det med hjælp af frivillige, fordi det samtidig giver øget tilknytning 

mellem borgerne og det omgivende samfund.  
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Botilbud Ebberød er allerede i gang med et samarbejde med en frivillig projektkoordinator. Der er 

fremstillet pjecer rettet mod frivillige og der er allerede enkelte frivillige, der har vist interesse for at 

cykle sammen med borgerne (og en medarbejder). 

 

Formål: 

Formålet er, at borgere i botilbud Ebberød får gode oplevelser og samvær med andre personer, 

end dem de møder i deres almindelige dagligdag. 

 

Succeskriterier: 

 At minimum 10 borgere kommer på cykeltur med en frivillig cykelpilot 

 At tiltrække flere frivillige og at gøre cykelpiloterne til en kendt aktivitet for alle borgere og med-
arbejdere. 

 At det kan iagttages, at borgerne finder glæde ved aktiviteten 

 At de frivillige cykelpiloter trives med samarbejdet 

 At aktiviteten er organiseret på effektiv vis og til alle parters tilfredshed 

 

Milepæle: 

 

Frivilligkoordinator har introduceret første hold frivillige cy-

kelpiloter til cyklerne 

1.februar 2018 

Samarbejde med frivilligkoordinator om rekruttering af frivil-

lige. Evt. yderligere samarbejde med Rudersdal Frivillig-

hedscenter. 

Løbende. 

Der er etableret samarbejde med 5 frivillige cykelpiloter 31. marts 2018 

Evaluering af indsats og udbytte. 

 

April 2018 

Minimum 4 borgere har månedligt en cykeltur med en frivil-

lig cykelpilot 

30. september 2018 

 

Styrkelse af organisationen 

 Rekruttering og fastholdelse  Indsats 7:

 

Beskrivelse 

Borgernes sundhed, livskvalitet og rehabilitering afhænger i høj grad af medarbejdernes faglighed, 

engagement og kendskab til borgerne. Det er derfor afgørende at kunne fastholde og rekruttere 

kvalificerede medarbejdere. Både i Botilbud Ebberød og i Dag- og botilbud Gefion oplever vi det 

relativt svært at rekruttere nye medarbejdere, ligesom vi – i hvert fald i Gefion – oplever en for høj 

gennemstrømning af medarbejdere og dermed tab af viden, kompetencer og relationer til borgerne.  

 

Indsatsen skal ske i samarbejde med medarbejderrepræsentanter og pårørende og med inspiration 

fra tilbud, der oplever lignende udfordringer. Projektet er ikke færdigbeskrevet, og skal gerne gen-

nemføres som en innovativ proces. 
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Typiske indsatser kunne blandt andet være:  

 Udvikle stillingsopslag gennem jobanalyse: at undersøge om de forventninger vores stil-

lingsopslag giver, også indfries i det faktiske arbejde 

 Udvikle ansættelsessamtaler: hvorvidt er samtalerne strukturerede i forhold til jobbets vig-

tigste kompetencer herunder også menneskelige og personlige 

 Udvikle introduktionsforløbene: Udvikle den nye medarbejders møde med tilbuddet gennem 

fx mentorordning, introduktion til arbejdspladsens ”kultur”, regler – især de mere uformelle 

 Trivsels- og motivationsanalyse: Hvad virker fastholdende og hvad er det attraktive ved at 

arbejde hos os 

 Udvikle rekrutteringsvejene med nye medier og netværk 

 

Formål 

 At borgerne oplever kontinuitet og kvalitet i samarbejdet med stabile og dygtige medarbejdere, 

hvorved borgerne får de optimale muligheder for at være aktive i og tage ansvar for egen tilvæ-

relse.  

 At medarbejderne trives og er glade for arbejdspladsen 

 

Succeskriterier 

 At der er markant flere ansøgere til stillingerne i de to tilbud 

 At der er markant mindre medarbejdergennemstrømning  

 At der kommer flere uopfordrede ansøgere 

 

Milepæle 

 

Der er foretaget indledende afdækning af erfaringer og projekter 

etc. hos fx andre kommuner med lignende indsatser. 

Forår 2018 

Der er lagt en plan for projektets udførelse inkl. aftaler med samar-

bejdsparter. 

Forår 2018 

Projektet udføres. Forår 2018 – december 2019 

Implementering af de succesfulde af tiltagene. Januar 2019 

 Magtanvendelser  Indsats 8:

 

Beskrivelse 

Socialtilsynet har i forbindelse med flytningen til nye boliger sat fokus på, hvordan BE kan sikre at 

borgernes retssikkerhed opfyldes, samtidig med at der er fokus på borgernes fysiske sikkerhed, når 

de færdes i eget hjem. Yderligere ønsker BE, at sætte fokus på de gråzoner der kan opstå, når 

borgere har stort hjælpebehov og ikke verbalt kan give tydelig udtryk for accept eller ønsker. 
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Formål 

 At sikre balance mellem retssikkerhed, selvbestemmelsesret og sikkerhed for beboerne, og at 

alle udfordringer håndteres med mindst mulig indgriben. 

 At alle magtanvendelser opdages og indberettes og at der efterfølgende arbejdes pædagogisk 

med at forebygge dem. 

 

Succeskriterier 

 At medarbejdergrupperne drøfter magtanvendelser jævnligt på personalemøder 

 At medarbejderne i Botilbud Ebberød kan sætte ord på det forhold, at vi arbejder i et miljø, hvor 

der er mange gråzoner, og dermed behov for høj etik om indsatsen. 

 

Milepæle 

 

EKU bidrager med research i forhold til gråzoneeksempler, erfa-

ringer fra andre tilbud og relevant information om lovmæssige 

muligheder. 

Inden 1.4.2018 

Temadrøftelser i personalegrupperne på baggrund af research Før 1.7.2018 

Medarbejdere i BE tilmeldes fortsat til kurser vedr. magtanven-

delse 

Løbende 

Pædagogiske koordinatorer og det interne kvalitetsnetværk un-

dersøger gråzoner i BE, sammen med medarbejdergrupperne. 

Derefter i gangsættes relevant indsats – hvis nødvendigt. 

Løbende 

Status på arbejdet November 2018 

 Anerkendelse som metode Indsats 9:

 

Beskrivelse 

I forbindelse med EKU´s undersøgelse af trivsel og nærvær, og hvad der understøtter dette, er der 

afholdt stormøder i BE, med henblik på, at få uddybet udsagn fra undersøgelsen. 

Et af de resultater, der kom ud af stormøderne, var et medarbejderønske om anerkendelse. Både 

fra ledelsen, men også fra kollegerne. Indsatsen her handler om ”at blive kloge på”, hvad anerken-

delse som metode, egentlig ”er for noget” 

 

Formål 

Formålet er grundlæggende at skabe yderligere medarbejdertrivsel og fortsat højne tilstedevær, 

men også at anerkendelse bliver til en faglig tilgang som medarbejdere og ledelse benytter ad åre. 

 

Succeskriterier 

 En fælles forståelse af ”Anerkendende” tilgang 

 At ledelse og nøglepersoner har en fælles forståelse af begrebet og kan benytte det sammen 

med kolleger og medarbejdere. 
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Milepæle 

 

Ledergruppen undervises i og praktiserer anerkendende ledelse. 2018 

Pædagogiske koordinatorer, Social og Sundhedsassistenter, 

administrativ teamleder, sundhedsfaglig teamkoordinator under-

vises i anerkendende tilgang og facilitering, evt. sammen med 

ledergruppen. 

2018 

Afklaring af indsats/undervisning øvrige medarbejdere 2018 eller 

2019. 

Drøftes 1. gang inden som-

merferie 2018. 

 Dokumentation af refleksion Indsats 10:
 

Beskrivelse 

I 2017 blev grundlaget for den daglige dokumentation ændret til nye notattyper, der lægger sig op 

ad voksenudredningsmetodens (VUM) temaer. Det indebærer, at dokumentationen nu er grupperet 

inden for temaerne praktiske opgaver, egenomsorg, socialt liv, sundhed, kommunikation, mobilitet, 

samfundsliv, omgivelser samt administrative forhold.   

Næste skridt i implementeringen er, at sikre kvalitet i den faglige refleksion og at se på, om sam-

menhængen til myndighed i forhold til den fælles brug af VUM kan understøttes med nye skabelo-

ner til f.eks. pædagogisk plan og statusnotat. Herudover skal der ske en fortsat forankring og vi-

dendeling i implementeringen af selve notattyperne.  

 

Formål 

 At forbedre dokumentationen af den faglige og pædagogiske relevans af observationer, aktivite-
ter mv. 

 At etablere et fælles sprog mellem medarbejdere i tilbuddene og sagsbehandlere om indsatsen 
over for borgerne, herunder at skabe et bedre grundlag for arbejdet med § 141-handleplaner  

 

Succeskriterier 

 At Socialtilsynet vurderer, at tilbuddenes dokumentation af den faglige indsats er tilfredsstillen-
de, og at tilbuddene på den relevante indikator scorer minimum 4.   

 At ledere og medarbejdere ved evaluering af indsatsen finder dokumentationen mere menings-
fuld, og den faglige refleksion forbedret 

 
Milepæle 

 

Hvert tilbud arbejder videre med implementering i egen organisati-

on, herunder gennemfører kvalitetssikring på baggrund af notat-

gennemgange, notatstatistik og løbende dialog ved personalemø-

der 

Hele 2018 

Løbende opfølgning på implementering og drøftelse af udeståender 

i den tværgående projektgruppe (eksisterende projektgruppe fra 

2017)  

Én gang pr. kvartal 2018 

Projektgruppen udarbejder udkast til ny skabelon for statusnotat og 

pædagogisk plan 

Februar - april 
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 Dokumentation af givet medicin i Bosted og BostedsAPP Indsats 11:

 

Beskrivelse 

Botilbud Ebberød har et forholdsvist højt antal UTH indberetninger. De fleste handler om medicin, 

der er givet for sent, glemt eller borgeren vil måske ikke modtage det. 

Det vil vi gerne ændre på. 

Indførsel af BostedsAPP og registrering af medicin i Bosted har på andet tilbud i Socialområdet haft 

stor succes. 

 

Formål 

Formålet med at indføre denne arbejdsgang, er at borgerne får deres medicin som ordineret og 

beskrevet, og at medarbejderne kan bruge deres tid sammen med beboerne, i stedet for at udfylde 

UTH. og printe og dele medicinskemaer ud, hver gang der er en ændring i medicinen. 

 

Succeskriterier 

 At appen er implementeret (anskaffet, introduceret, accepteret, brugt og vedvarende i brug) 

 At antallet af UTH´ere (målt som indberetninger) falder 

 

Milepæle 

 

Smartphones indkøbt, Bostedsapp installeret. Januar 2018 

Opstart på 2H - plan for undervisning af medarbejdere. Februar 2018 

Evaluering af implementering på 2H og evt. justering. Marts 2018 

Opstart på nr. 6 og 8. April 2018 

Evaluering. Juni 2018 

 Implementering af Fælles Medicin Kort (FMK) Indsats 12:
 

Beskrivelse 

FMK er et digitalt medicinkort, og alle borgere i Danmark har et sådant. FMK er et enstrenget sy-

stem med kun ét medicinkort på tværs af sektorer og afdelinger. På det fælles medicinkort ændrer 

og retter ordinerende læger den medicinske behandling, og med det samme kan alle involverede 

se den korrekte medicinske behandling og sikre, at den rigtige medicin administreres. Alle borgere i 

Danmark kan tilgå FMK over Sundhed.dk. Sundhedsprofessionelle kan få adgang til FMK i forbin-

delse med sundhedsfaglige ydelser til en borger fx under hospitalsindlæggelse eller hvis en borger 

bor på et bosted og har brug for støtte til håndtering af sin medicin. En forudsætning for at kunne 

tilgå FMK som professionel er, at det anvendte dokumentationssystem kan integreres med FMK 

systemet. Der kan nu tilkøbes et integrationsmodul til Bosted systemet, som er det system, vi an-

vender i Socialområdet i Rudersdal Kommune.  Socialområdet ønsker at implementere FMK inte-

grationen i Bosted systemet i 2018. 
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Formål 

 At den borgerrettede sikkerhed kvalificeres yderligere gennem implementering af FMK på 
Socialområdet 

 At forenkle en række arbejdsgange i forhold til samarbejdet med praktiserende læger og 
hospitalsafdelinger.  

 

Succeskriterier 

At de enheder i Socialområdet, som støtter borgere med medicinhåndtering, har implementeret 

integration med FMK ultimo 2018.  

 

Milepæle 

 

Studiebesøg 2 steder i landet som anvender integration af 

FMK i Bosted systemet 

Medio december 2017 

Ledergruppen beslutter om Socialområdet skal implemente-

re FMK 

Januar 2018 

Der er udarbejdet og godkendt projektbeskrivelse for im-

plementering af FMK 

Marts 2018 

Tilkøbsmodul til integration af FMK er hjemkøbt og installe-

ret og undervisningsforløb er planlagt 

April 

Materialer til brug for implementering af FMK i Socialområ-

det er udarbejdet 

April 

Pilotprojekt er gennemført September 2018 

Undervisningsforløb er gennemført September 2018 

Implementering til alle relevante enheder er gennemført December 2018 

 

 Implementering af driftsmålstyring Indsats 13:
 

Beskrivelse 

Vi er vant til i forskellige sammenhænge at følge op på fx budgetoverholdelse, drøfte utilsigtede 

hændelser og se nærmere på vores klagesager. I 2018 vil vi skabe grundlag for en mere systema-

tisk læring og videndeling på tværs i forhold til centrale dele af vores drift. En solid drift er forud-

sætningen for, at vi kan levere kvalitet til borgerne, og vi tror på, at vi gennem en mere løbende, 

databaseret dialog i Socialområdets ledergruppe kan styrke driften endnu mere. I 2018 vil vi arbej-

de på at sætte mål for en stabil og sikker drift. Mål der giver mening, og mål som vi kan følge op på. 

Gennem en tillidsbaseret dialog om status på målene skal vi i fællesskab drøfte muligheder, udfor-

dringer og søge læring.  

 

Formål 

 At sikre en stabil og sikker drift af Socialområdet til gavn for borgerne 

 

Succeskriterier 

 At identificere relevante og balancerede mål for en stabil og sikker drift 

 At driftsmålstyringen skaber grundlag for læring og iværksættelse af korrigerende handlinger  
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Milepæle 

 

Balancerede og relevante driftsmål er identifice-

ret 

November 2017-marts2018 

Ledelsesinformation er udarbejdet November 2017-marts2018 

Koncept for målstyringsmøder er udarbejdet og 

afprøvet 

Marts 2018 

Videre implementering, evaluering og tilpasnin-

ger 

Resten af året 

 

 Implementering af EU-persondataforordningen Indsats 14:

 

Beskrivelse 

Den 28. maj 2018 træder EU’s nye persondataforordning i kraft. Forordningen betyder en skærpel-

se af persondatalovgivningen på enkelte punkter og sætter herudover fokus på implementering af 

allerede gældende regler for databeskyttelse og datasikkerhed. Implementering af forordningen er 

et fælles indsatsområde for hele Rudersdal Kommune i 2018, og indsatsen vil derfor bestå af såvel 

centralt initierede som områdespecifikker indsatser. Indsatserne vil bevæge sig på flere niveauer, 

men vil i Socialområdet i særdeleshed centrere sig om dels at styrke bevidstheden og adfærden 

omkring persondata, dels at styrke IT-understøttelsen.  

 

Formål 

 At understøtte borgernes retssikkerhed. 

 

Succeskriterier 

 At borgerne føler sig trygge ved udveksling af information med kommunen 

 At medarbejdere og ledere er bevidste om kravene til IT-og informationssikkerhed  

 At den nye EU-persondataforordning efterleves. 

 

Milepæle 

 

Behovet for databehandleraftaler i Socialområ-

det er afdækket. 

Februar 2018 

Udfordringer relateret til både adfærd og IT-

understøttelse er afdækket. 

Februar 2018 

Løsninger på udfordringer er fastlagt og imple-

mentering indledt. 

Marts 2018 

Kommunikationstiltag med henblik på at skærpe 

medarbejdere og lederes bevidsthed om infor-

mationssikkerhed er gennemført. 

Marts-juni 2018 

Databehandleraftale med centrale leverandører 

er indgået. 

28. maj 2018 

Temperaturmåling på medarbejdernes be- Juni 2018 
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vidsthed om informationssikkerhed (central ind-

sats). 

 

 Styrkelse af den interne kommunikation og implementering af nyt Indsats 15:
intranet 

 

Beskrivelse 

Socialområdet vil være en organisation, der arbejder efter fælles og synlige mål, og en arbejds-

plads, hvor medarbejdere og ledere føler sig inddraget og velorienteret. Et væsentligt led i at lykke-

des med dette er en velfungerende intern kommunikation. I 2018 vil vi færdiggøre en intern kom-

munikationsstrategi for området, som skal understøtte den fælles historie og forbedre adgangen til 

information. Et væsentligt værktøj til at implementere strategien bliver det nye intranet, som forven-

tes at tilbyde en platform for mere målrettet viden og nyheder. 

 

Formål 

 At styrke sammenhængskraften i Socialområdet. 

 
Succeskriterier 

 At ledere og medarbejdere har indsigt i den fælles udviklingsretning for Socialområdet 

 At ledere og medarbejdere oplever sig som en del af et samlet Socialområde 

 At ledere og medarbejdere har nem adgang til de informationer, som de skal bruge og handle 

på i deres arbejde 

 

Milepæle 

 

Overordnet strategi for den interne kommunika-

tion er udarbejdet 

Januar 2018 

Indledende behovsafdækning vedrørende det 

nye intranet er gennemført 

Februar 2018 

Projektgruppe til implementering af det nye int-

ranet er etableret 

Februar 2018 

Nyt intranet er implementeret 28. maj 2018 

Fremtidig organisering af den interne kommuni-

kation (intranet) er besluttet 

Juli 2018 

Temperaturmåling af den interne kommunikati-

on i Socialområdet er gennemført 

December 2018 
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Om Botilbud Ebberød 

Opgaven 

Vi samarbejder med en gruppe borgere, som er fysisk og kognitivt handicappede og derfor har 

svært ved at tage vare på sig selv. Vores fine og store opgave er at understøtte og udvikle denne 

evne til at tage vare på sig selv og aflaste dem, hvor de ikke evner det. Det er et stort ansvar at 

tage vare på andre mennesker. Et ansvar vi forsøger at løfte ved at lytte opmærksomt til borgernes 

individuelle stemmer og ved altid at granske vores egen indsats og spørge os selv: Hvad fortæller 

borgeren os, og hvad skal vi gøre anderledes for at lykkes bedre sammen? Det er ikke kun et an-

svar men også et stort privilegium at få lov til at arbejde så tæt sammen med andre mennesker. 

Opgaven vi kun kan lykkes med ved at have engagerede medarbejdere, tæt faglig ledelse og en 

differentieret faglighed Men så lykkes vi også med at hjælpe den enkelte borger til øget livskvalitet 

forstået som egenmestring, deltagelse i fællesskaber, gode oplevelser og et sundt liv. 

 

Rammerne 

På Sophie Magdelenes vej 2H bor hovedsageligt ældre udviklingshæmmede borgere, der ofte har 

en demensdiagnose eller en psykiatrisk diagnose. Enheden er beliggende i et handicapvenligt hus i 

tre etager, hvor der er elevator. 

 

På Sophie Magdelenes vej 6 og 8, bor primært borgere med multiple handicap mellem 18 – 80 år. 

En stor del af borgerne er kørestolsbrugere, som har et særligt behov for motorisk stimulation.  

Boligerne nr. 6 og 8 er nybyggede og sikrer alle beboere bolig med eget toilet og bad. 

 

Der er etableret særforanstaltninger og enkeltmandstilbud for 5 borgere, som har det særligt van-

skeligt og derfor har brug for, at der hele tiden er mulighed for guidning og tydelighed fra kendte 

medarbejdere  

 

Dagtilbud Bøgen er et samværs- og aktivitetstilbud for borgere med multiple handicap, der har brug 

for sansestimulerende aktiviteter og socialpædagogisk kompenserende kommunikation. Aktivitets-

rummene er indrettet med bevægelsesredskaber, og forskellige aktivitetsrum som fx. pc-spil, san-

serum og stillerum. 

 

Udendørsarealerne er indrettet handicapvenligt med terrasser, bålplads, gynger, sandkasse, 

sneslæde og hyggekroge, som kan anvendes året rundt, og det er nemt at komme til Ebberød Kul-

turhus, til ”Bøgen”, en tur ud i området eller i skoven.  

 

 
Botilbud Ebberød har følgende arbejdsopgaver: 

 Tilbyde individuel socialpædagogisk støtte samt kompenserende tiltag i samarbejde med 

den enkelte borger 

 Tilbyde borgerne støtte i at deltage i dagligdagens gøremål og aktiviteter både i og uden for 

bo gruppen 
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 Skabe et trygt og stimulerende miljø så den enkelte borger motiveres til aktivt at træffe be-

slutninger om eget liv samt, hvis borgeren ønsker det, indgå i relationer med andre 

 Tilbyde borgerne et omsorgsfuldt miljø hvor den socialpædagogiske indsats og personlige 

pleje bliver en positiv oplevelse 

 Tilbyde borgerne hjælp til at vedligeholde eller udvikle egne handlekompetencer. 

 

Værdier 

Botilbud Ebberøds værdigrundlag er udarbejdet i efteråret 2014 på baggrund af en fusion. Værdi-

grundlaget er ment som medarbejdernes pejlemærke for arbejdet i dagligdagen.  

 

Vi har høj faglighed 

 

Det betyder at: 

 Vi er stolte og professionelle i vores tilgang til arbejdet.  

 Vi er opdaterede med den seneste faglige viden og udvikling, med fokus på vores fælles meto-
der, og omsætter det til pædagogisk praksis. 

 Vi møder borgeren der, hvor borgeren er i sin livssituation. 

 

Vi har trygge og stabile rammer for borgerne og vi har tillid til hinanden  

 

Det betyder, at: 

 Borgerne har en genkendelig hverdag omgivet af medarbejdere, der drager omsorg og kender 
dem. 

 De pårørende har tillid til at vi tager os godt af deres familiemedlem. 

 Vi har respekt for – og anerkender hinandens arbejde. 

 Vi har tillid til, at alle gør deres bedste. 

 

Vi har det gode samarbejde, som er kendetegnet ved åben dialog, medindflydelse, engage-

ment og ejerskab  

 

Det betyder, at: 

 Vi har en professionel tilgang til arbejdet og ser forskellighed som en ressource.  

 Vi er i dialog med kolleger, medarbejdere og pårørende. 

 Vi er alle en del af fællesskabet og tager ejerskab hertil. 

 Vi opsøger og videregiver information. 

 Ledelsen er tilgængelig i hverdagen og er tydelige. 

 

Vi lægger vægt på at borgerens hjem skaber trivsel og glæde  

 

Det betyder, at: 

 Rammerne tilrettelægges i dialog. 

 Rammerne er funktionelle og understøtter borgerens behov. 

 Rammerne er indbydende og hyggelige. 

 Borgerens hjem behandles med respekt. 
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Vi har høj arbejdsglæde 

 

Det betyder, at: 

 Vi arbejder i et imødekommende, udviklende og anerkendende miljø. 

 Vi udviser respekt for hinanden og tager ansvar for egen mulighed for indflydelse. 

 Vi trives og oplever engagement og fællesskab. 

 

Vi har en anerkendende kommunikation  

 

Det betyder, at: 

 Vi er nysgerrige og opmærksomme i måden vi taler med hinanden og borgerne på. 

 Vi er åbne og rummelige overfor hinandens synspunkter og forskellige måder at opfatte virke-
ligheden på. 

 Vi møder alle med respekt ved at være aktivt lyttende og give hinanden taletid. 

 Vi taler med hinanden og ikke om hinanden. 
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Arbejdsgrundlag og socialpædagogisk referenceramme 

I det socialpædagogiske arbejde med borgerne arbejdes der med handleplaner, pædagogiske pla-

ner, strukturplaner, døgnrytmeplaner og omsorgsplaner. 

 

Botilbud Ebberød har deltaget i et tværkommunalt projekt: ”KvaliKomBo”, sammen med 6 andre 

kommuner. Projektet er rettet mod udvikling af kvaliteten i det socialpædagogiske arbejde og kom-

petenceudvikling i botilbuddet, og det har haft til formål, at: 

 Skabe nye og bedre betingelser for relationen til borgeren 

 Skabe nye og bedre betingelser for arbejdet med værdier 

 Implementere en evidensbaseret socialpædagogisk metode, hvor borgerne tilbydes en social-

pædagogiske tænkning, som fokuserer på borgernes handlerum 

 Skabe et net baseret ressourcemiljø. 

 

I projektet er der udviklet en referenceramme for det socialpædagogiske arbejde, som Botilbud Eb-

berød tager udgangspunkt i: 
 
Menneskesyn 
Det er mennesket iboende at være aktivt kommunikerende og virksom sammen 
med andre mennesker, og alle har behov for emotionel imødekommenhed fra 
omgivelserne. 
 
Professionsberedskab 
Ethvert menneske rummer flere ressourcer og kapaciteter, end der umiddelbart kan 
iagttages i det daglige socialpædagogiske arbejde eller via standardiserede 
funktionsbeskrivelser. 
 
Værdigrundlag 
Agtelse for et andet menneskes værdighed er grundlæggende i forståelsen af den 
professionelle omsorgsopgave og må komme til syne i alle socialpædagogiske 

handlinger. 

 

Den overordnede analysetilgang tager udgangspunkt i handlekompetencebegrebet, hvor borgernes 

handlekompetencer er i fokus i det socialpædagogiske arbejde. 

 

Herudover arbejdes der med neuropædagogik, sanseintegration samt totalkommunikation i det 

socialpædagogiske arbejde. Metoderne er beskrevet i metodekataloget for dag- og botilbud i Soci-

alområdet. 
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Organisationen 
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Nøgletallene 

 
 

 
 

 
  

• Antal medarbejdere: 

• Antal årsværk: 163 

• Sygefravær: 8,22 % 

• Personale-omsætning: 20,0 % 

Personale 

• Budget 2018: 66,5 mio. kr 

• Forventet regnskab 2017: 76,3 Økonomi 

• Botilbudspladser: 69  

• 22,5 efter SEL § 108 

• 46,5 efter ABL § 105/SEL § 85 

• Dagtilbudspladser: 23,5 

Kapacitet 
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