
 

 

 Ældreområdet 
 Bofællesskabet Krogholmgård 
 Virksomhedsplan 2018 
   
 



 

 

Indholdsfortegnelse 

 
Indholdsfortegnelse .....................................................................................2 
Fakta oplysninger ........................................................................................3 
Præsentation og profiler ..............................................................................4 
Krogholmgårds indsatsområder – mål og handleplaner for 2018 .................7 

Indsatsområde 2: Ældreområdet samarbejder med borgerne .................8 
Indsatsområde 3: Ældreområdet fremmer et aktivt hverdagsliv ............. 10 
Indsatsområde 4: Ældreområdet yder en individuel hjælp ..................... 15 
Indsatsområde 5: Ældreområdet styrker sociale netværk og sundhed .. 16 
Indsatsområde 6: Ældreområdet sikrer høj kvalitet og sammenhæng ... 17 
Indsatsområde 7: Ældreområdet fremmer et attraktivt arbejdsmiljø ...... 22 

Evaluering af indsatsområder og mål fra virksomhedsplan 2017 ............... 24 
Indsatsområde 1: Sundhed ................................................................... 24 
Indsatsområde 2: Udvikling og fornyelse .............................................. 25 
Indsatsområde 3: Ældreområdet samarbejder med borgerne ............... 26 
Indsatsområde 4: På krogholmgård fremmes et aktivt hverdagsliv ....... 27 
Indsatsområde 5: Ældreområdet yder individuel hjælp.......................... 29 
Indsatsområde 6: Ældreområdet styrker sociale netværk og sundhed, bl.a. via 
konceptet "5 veje til et godt liv" ............................................................. 30 
Indsatsområde 7: Ældreområdet sikrer høj kvalitet og sammenhæng ... 33 

Andre større opgaver 2017 ........................................................................ 36 
Kompetenceudvikling 2017 ....................................................................... 37 
Økonomi .................................................................................................... 38 
Nøgletal ..................................................................................................... 39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 
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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.  
 

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
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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: 
Krogholmgård består af 32 boliger fordelt på 4 boenheder. Hver boenhed rummer desuden fælles 
køkken/alrum samt birum. Derudover har Krogholmgård et fælleslokale, der anvendes til aktiviteter 
samt står til rådighed for familiearrangementer, som beboere/familier måtte ønske at afholde. 
 
Krogholmgård ejes af Søllerød Ældreboligselskab og administreres af Boligselskabet Domea. 
 
Organisation: 
Krogholmgård er en driftsenhed under Ældreområdet i Rudersdal kommune 
 
Institutionens væsentligste arbejdsopgaver: 
Institutionens væsentligste arbejdsopgaver er at varetage omsorgs- og plejeopgaver til beboere, 
der har en demenssygdom i middelsvær/svær grad. Opgaverne varetages ud fra Rudersdal 
Kommunes standarder/ydelsesbeskrivelser og ud fra beboernes individuelle ønsker og behov. 
Beboernes familier er væsentlige samarbejdspartnere i hverdagen.  
 
Krogholmgård er en døgninstitution med veluddannede medarbejdere, som har demensområdet 
som særligt fagligt interesseområde. 
 
Institutionens egne værdier:   
Værdigrundlaget for Krogholmgård er baseret på et samspil mellem beboerne, deres familier og 
medarbejderne. 
 
Vi har en ligeværdig dialog, som er kendetegnet ved: 
• At vi lytter, er imødekommende, viser respekt og anerkendelse. 
• At vi er bevidste om kropssprogets betydning i samspillet mellem mennesker. 
• At vi udveksler viden, erfaringer og holdninger. 
 
Vi udviser fleksibilitet, som er kendetegnet ved: 
• At vi giver individuel tilpasset omsorg ud fra det enkelte menneskes livshistorie og livsførelse. 
• At vi er i stand til omstilling og forandring i takt med ny viden og nye udfordringer indenfor de 

givne rammer. 
 
Vi har en faglighed, som er kendetegnet ved: 
• At vi er fagligt kompetente til at varetage den omsorg, mennesker med middelsvær til svær 

demens har behov for. 
• At vi reflekterer over vores handlinger og udvikler vores etiske bevidsthed. 
• At vi tilegner os ny viden, som vi formidler og anvender kritisk og kreativt. 
• At vi er bevidste om at videregive vores viden, erfaringer og etiske grundlag, såvel internt som 

eksternt. 
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Krogholmgårds indsatsområder – mål og handleplaner for 2018 

 
 

 
Indsatsområde 1: Udvikling og fornyelse 
 

 
 
 
Mål 1.1 
Bofællesskabet Krogholmgård omlægger kostproduktion  fra konventionel produktion til 
bæredygtig produktion og sikrer, at minimum 60 proc ent af råvareindkøbet er økologiske 
inden udgangen af 2018. 
 
Baggrund: 
 

I ”Økologisk handleplan 2020” er der fastsat en national målsætning om, 
at der er minimum 60 % økologi i offentlige køkkener.  
Mere økologi i de offentlige køkkener har en række fordele, som ikke 
alene kommer natur og miljø til gavn. En omstilling af køkkenerne vil 
bidrage til optimering af køkkenets processer, der kan reducere madspild, 
skabe mere fokus på måltidskvalitet, optimere indkøb og give bedre og 
sundere mad til beboerne.  
 

Mål indikatorer: 
 

Måling af madspild i september 2018 viser reduktion i spild i forhold til 
spildanalyser i 2017. 
 
Økologiprocenten måles løbende og ses stigende året igennem. 
 
Omstilling til økologi sker inden for den økonomiske ramme. 
 

Beboerinddragelse: 
 

Beboerne inddrages i forbindelse med madsmagninger og 
tilfredshedsundersøgelser. 
 

Handleplan:  
 

Medarbejdere, der er tovholdere på kostområdet, deltager i 
kompetenceudvikling og fortsætter omlægning af produktionen. 
 
Ledelsen følger udviklingen og vejleder og støtter 
økologiomlægningsprocessen. Der vil være løbende målinger og 
opfølgninger herpå. 
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Mål 1.2  
Inden udgangen af 2018 er der overensstemmelse mell em kommunens indkøbsaftaler og 
indkøb på Bofællesskabet Krogholmgård. 
 
Baggrund: 
 

Der er digitalt, ved hjælp af e-handel, skabt mulighed for i stort omfang at 
skabe overensstemmelse mellem fordelagtige indkøbsaftaler og 
Bofællesskabet Krogholmgårds faktiske forbrug ved indkøb. 
 

Mål indikatorer: 
 

Der er mindst 90procent compliance på varer, der kan E-handles på. 

Beboerinddragelse: 
 

Ikke relevant 

Handleplan: 
 

De medarbejdere på Bofællesskabet Krogholmgård, der indkøber varer, 
deltager i Ældreområdets introduktion og kompetenceudvikling i brugen 
af kommunens indkøbssystem.  
 
Ledelsen fører egenkontrol med indkøbsmønstret. 
 
De løbende tilsendte statistikker danner grundlag for dialog mellem 
ledelse og indkøbere for at sikre at indkøbsaftalerne overholdes. 
 

 
 
 
 

 
Indsatsområde 2: Ældreområdet samarbejder med borge rne 
 

 
 
 
Mål 2.1  
Beboere, der flytter ind på Bofællesskabet Krogholm gård, oplever sig støttet og godt hjulpet 
i overgangen fra eget hjem, både fysisk, psykisk, m entalt og socialt.   (Budgetmål) Flerårigt 
mål. 
 
Baggrund: 
 

Flytning i en sen alder, og i en svækket tilstand er voldsom. Mange 
mennesker oplever sig ensomme i denne livsfase, og det kan være svært 
at lære nye naboer at kende og indgå i et nyt fællesskab, samt modtage 
hjælp fra en ny medarbejdergruppe.  
 

Mål indikatorer: 
 
 

Beboere og deres nærmeste giver ved opfølgningssamtale 3 måneder 
efter indflytning, udtryk for, at der har været et godt samarbejde mellem 
hjemmepleje, daghjem og Bofællesskabet Krogholmgård, og min. 90 % 



 

9 

føler sig godt hjulpet i denne særlige livsfase.  
 

Beboerinddragelse: 
 

Ved: 
• indflytnings- og opfølgningssamtaler med beboerne og deres familie. 
• Beboer-pårørenderåd  
 
På individuelt niveau: 
Den enkelte beboer og dennes nærmeste inddrages i planlægning og 
udførelse af flytningen 
 

Handleplan:  
 

På Bofællesskabet Krogholmgård inviteres kommende beboere og deres 
familier på besøg inden indflytning. 
 
Medarbejderne kontakter kolleger fra visitation, hjemmepleje, daghjem 
eller midlertidige pladser for at forhøre sig om tiltag, der vil kunne hjælpe 
beboerne til den mest kvalitative flytteproces. 
 
Medarbejderne sikrer sig, at kommende beboere og deres nærmeste er 
bekendt med den frihedsgrad, der er i forhold til selvbestemmelse i egen 
bolig, f.eks. at beboeren må tage husdyr med, male væggene, have 
gæster som ønsket, indtage mad og drikke efter ønske etc.  i henhold til 
husordenen. 
 
Kommende beboere og deres nærmeste, inviteres til indflytningssamtale 
senest 2 uger efter indflytning og til opfølgningssamtale senest efter 3 
måneder efter indflytning. Derudover er der løbende dialog og kontakt 
med beboernes familier, og der inviteres til mere formelle samtaler efter 
familiernes ønske eller ved behov. 
 
En leder fra Bofællesskabet Krogholmgård vil gerne deltage i en 
tværgående projektgruppe, der skal udvikle faglige redskaber, instrukser 
og arbejdsgange der understøtter målet, ligesom gruppen sikrer 
koordinering, vidensudvikling og vidensdeling. 
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Indsatsområde 3: Ældreområdet fremmer et aktivt hve rdagsliv 
 

 
 

 
Mål 3.1 
På Krogholmgård ønsker vi at fremme et aktivt hverd agsliv, ved at styrke kulturen og 
fællesskabet omkring mad og måltider. 

 
Mål indikatorer: 
 
 
 

På marte meo film kan vi se, at alle beboere bliver set, hørt og fulgt ved 
alle måltider. Vi kan på filmene i oktober måle, at min. 50 % af beboernes 
initiativer bliver fulgt. 
 
Måltiderne opfylder ved udgangen af 2018 de retningslinjer, der vil blive 
udarbejdet. Ledelsen udvælger en uge i efteråret, hvor det måles at 
parametrene efterfølges, på min. 75 % af målepunkterne. 
 

Borgerinddragelse 
 

Beboerne inddrages i måltiderne både i udarbejdelse af måltiderne og 
socialt. 
 

Handleplan:  
 

Beboerne er inddraget i planlægning af måltider, indkøb, tilberedning og 
borddækning, i det omfang, de magter, har lyst og behov. 
 
Beboerne oplever fællesskab og har en god oplevelse omkring måltidet. 
Vi bruger især marte meo punkterne: "Se", "følge", "sammenkæde 
beboerne", "sætte ord på". 
 
Der udarbejdes fælles retningslinjer for ”Det gode måltid” i samarbejde 
med beboerne og deres familier. 
 
Der gennemføres 9 marte meo seancer hen over året for at understøtte 
”Det gode måltid”, med inddragelse af flest mulige medarbejdere. 
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Mål 3.2 
På Krogholmgård vil vi med respekt for den enkeltes  formåen sikre, at beboerne får to 
ugentlige tilbud om at komme ud i det fri, ligesom vi vil bringe naturen ind på Krogholmgård 
(2-årigt mål i 2017 - 2018) 

 
Mål indikatorer: 
 
 
 

50% af dagene vil man kunne se naturen bragt ind i husene, så beboerne 
kan følge årstidernes skiften. Beboerne vil være inddragede i opgaven. 
 
Ledelsen udvælger en uge i efteråret, hvor der måles på, om alle 
beboere er blevet tilbudt og motiveret til at komme ud i det fri, f.eks. på en 
gåtur, minimum 2 gange om ugen. 
 

Borgerinddragelse 
 

Alle tilbud til beboerne tager udgangspunkt i beboernes formåen og lyst, 
ligesom beboer- pårørenderådet inddrages i dialog på rådets møder. 
 

Handleplan:  
 

De daglige tilbud i husene om f.eks. gåture, cykelture eller andre 
udendørs aktiviteter, skal tilrettelægges så den enkelte beboer har 
mulighed for og lyst til at deltage mindst to gange om ugen.   
 
Beboerne inddrages efter interesse og formåen i pasning af haven og  
hønsene, og haven indbyder til udeliv med bål hygge og kaffe ture til 
campingvognen. 
 
Planlægning er synlig i husenes ugeplaner og kalendere. 
 
Der afsættes midler til at sikre, at naturen kan bringes ind på 
Krogholmgård, f.eks. ved indkøb af "ugens buket", tilplantning af 
urtepotter eller såning af frø. 
 

 

 

 

 
Mål 3.3 
At beboerne hver dag er i socialt kvalitativt samsp il med udgangspunkt i marte meo 
principperne og jf. konceptet "5 veje til et godt l iv". 
 
Mål indikatorer: 
 
 
 

Beboerne får større indre ro og psykisk balance og dette kan ses som en 
del i et samlet billede, hvor der er et mindsket behov for medicin, færre 
magtanvendelser, bedre nattesøvn og flere smil og glæde. Dette kan 
også ses på marte meo filmene. 
 

Borgerinddragelse 
 

Beboerne og deres familier inddrages i relevant omfang. 
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Handleplan:  
 

Alle beboere skal hver dag være i kvalitativt socialt og udviklende 
samspil, der tager udgangspunkt i den enkelte beboers initiativer. 
 
Som pædagogisk metode anvendes marte meo. De to marte meo 
terapeutstuderende skal hele tiden have et marte meo forløb i gang, 
ligesom ekstern marte meo terapeut løbende giver tilbagemeldinger. 
 
Medarbejderne skal altid sikre god kontakt med beboerne, inden de 
udfører næste trin i en opgave. 
 
Der indarbejdes flerfaglig praksis i samarbejdet mellem Krogholmgårds 
medarbejdere, så beboernes sundhedstilstand, deres fysiske, psykiske, 
kulturelle og sociale behov, danner grundlag for en flerfaglig refleksion og 
praksis. 
 
Medarbejderne opkvalificeres bl.a. ved marte meo tilbagemeldinger og 
faglige cafeer gennem året. 
 
Leve- bomiljø tankegangen styrkes generelt ved at intentionerne 
beskrevet i Mette Søndergårds bog "Livet i leve-bomiljø" er styrende for 
arbejdet på Krogholmgård. 
 

 

 

 
Mål 3.4 
Beboerne får øget glæde, samhørighed og livskvalite t gennem større brug af sang og musik 
jf. konceptet "5 veje til et godt liv". 

 
Mål indikatorer: 
 
 
 

I 2018 vil der blive afholdt sang og musik arrangementer min. 6 aftener 
 
I 2018 vil der blive afholdt sang og musik arrangementer min. 6 
eftermiddage. 
 
Medarbejderne i hvert hus vil mindst 1 gang om ugen sætte sig ned med 
en gruppe beboere og synge et par sange. 
 

Borgerinddragelse 
 

Beboerne og deres familier inddrages i relevant omfang. 
 

Handleplan:  
 

Afdelingslederne vil i samarbejde med medarbejderne arrangere sang og 
musikarrangementer. 
 
Vi vil sikre, at der er gode sangbøger/hæfter i alle huse. 
 
Afdelingslederne vil være rollemodeller og støtte op om arrangementer, 
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og deltage i planlægning og afvikling af arrangementerne i relevant 
omfang. 
 

 

 

 

 
Mål 3.5 
Beboerne på Krogholmgård kan leve det gode hverdags liv, hvor de involveres i 
dagligdagens gøremål. 

 
Mål indikatorer: 
 

Beboerne deltager i dagliglivets opgaver, både inde og ude, i det omfang 
de formår fysisk, kan motiveres til og har lyst til. 
 

Borgerinddragelse 
 

Beboerne og deres familier inddrages i relevant omfang 
 

Handleplan:  
 

Leve- bomiljø tankegangen styrkes generelt ved at intentionerne 
beskrevet i Mette Søndergårds bog "Livet i leve-bomiljø" er styrende for 
arbejdet på Krogholmgård. 
 
Hver gang medarbejderne udfører en opgave, skal beboerne inviteres til 
at deltage om muligt. Hvis beboerne ikke kan deltage, skal det overvejes 
om opgaven kan undlades eller ændres, så medarbejdernes tid i så høj 
grad som muligt anvendes sammen med beboerne. 
 
Hver gang en beboer keder sig, skal det overvejes hvilken aktivitet, der 
kan sættes i gang for at give beboeren medinddragelse og livskvalitet. 
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Mål 3.6 
Bofællesskabet Krogholmgård vil nedsætte antallet a f indlæggelser ved at behandle 
beboere med akut opstået sygdom eller forværring af  sygdom, der ikke har behov for 
sygehusindlæggelse via den tværkommunale akutfunkti on. 
 
Baggrund: 
 

Rudersdal kommune etablerer i en tværkommunal akutfunktion, der kan 
leverer en tidsbegrænset hjælp ud over den hjælp, som 
hjemmesygeplejerskerne tilknyttet Bofællesskabet Krogholmgård kan 
tilbyde. Der er to formål med akutfunktionerne. Dels skal de følge op på 
sygehusets pleje- og behandlingsindsats, hvis beboeren stadig har behov 
for pleje og behandling efter at være udskrevet fra sygehuset. Dels skal 
akutfunktionerne forebygge indlæggelser ved at forebygge forværring af 
en akut opstået eller kendt sygdom gennem en tidlig, proaktiv indsats. 
 

Mål indikatorer: 
 

 
• Antal beboere, der indlægges fordi Bofællesskabet Krogholmgård 

ikke kan levere den nødvendige indsats reduceres (kan opgøres på 
hospitalet) 
 

• Antal beboere, der ligger på hospitalet men kunne plejes og 
behandles af akutfunktionen reduceres (kan opgøres på hospitalet) 

 
• Antal beboere, der indlægges få dage efter færdigbehandling i 

akutfunktionen reduceres. Dette følges af Ældreområdet mhp. at 
sikre at den kommunale akutfunktion ikke forsinker behandlingen af 
borgere, der har brug for indlæggelse. 

 
Beboerinddragelse: 
 

Ikke relevant 
 

Handleplan:  
 

Bofællesskabet Krogholmgård følger den implementeringsplan, der er 
udarbejdet for den tværkommunale akutfunktion. 
 
Bofællesskabet Krogholmgård implementerer samarbejdsflader med den 
tværkommunale akutfunktion. 
 
Ledelsen på Bofællesskabet Krogholmgård igangsætter eventuelle 
nødvendige forandringsprocesser i relation til akutfunktionen.  
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Indsatsområde 4: Ældreområdet yder en individuel hj ælp 
 

 
 
 
 
Mål 4,1  
Bofællesskabet Krogholmgård vil styrke en tværfagli g og helhedsorienteret indsats til 
beboere med palliative forløb (flerårigt mål). 
 
Baggrund: 
 

Primo 2018 udkommer Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger for 
palliative indsatser. Målgruppen for den palliative indsats er alle beboere 
med palliative behov, samt deres familier.  
 

Mål indikatorer: 
 
 

At Sundhedsstyrelsens skema til systematisk afdækning af beboernes 
palliative behov er implementeret med udgangen af 2018. 
 
At 100 % af beboerne i et palliativt forløb i 2019 får lavet en 
behovsvurdering i forhold til palliation ved hjælp af det anbefalede skema 
fra sundhedsstyrelsen. 
 
At audit i 2019 viser, at der er registret relevante servicelov og 
sundhedslov indsatser i FSlll for alle beboere i stikprøve, der har behov 
for en palliativ indsats. 
 

Beboerinddragelse: 
 

Beboeren og familien inddrages i det palliative forløb. 

Handleplan:  
 

Bofællesskabet Krogholmgård implementerer de reviderede anbefalinger 
for den palliative indsats til beboere og deres familier, herunder 
arbejdsgang for systematisk kvalitetssikring af brug af behovsskema.  
 
Alle terminale forløb evalueres hurtigst muligt efter dødsfald af alle 
involverede medarbejdere og evt. praktiserende læge. Evalueringen 
omfatter: Psykisk omsorg til beboeren, fysisk pleje, fysioterapi, kost- og 
ernæring, medicinsk behandling, tværfagligt samarbejde og hvordan 
familien har givet udtryk for at have oplevet forløbet. Erfaringerne fra 
evalueringerne danner grundlag for udvikling i praksis. 
 
Ledelsen udarbejder systematik for dette og arrangerer og afvikler det 
flerfaglige møde. 
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Indsatsområde 5: Ældreområdet styrker sociale netvæ rk og sundhed 
 

 
 
 
 
Mål 5.1 
Bofællesskabet Krogholmgård vil øge livskvaliteten i forbindelse med mad og måltider, samt 
nedsætte antallet af luftvejssygdomme og uønskede v ægttab hos beboere med dysfagi. 
 
Baggrund: 
 

Målet bygger videre på mål fra 2017 om mad og måltider, samt på 
Sundhedsstyrelsens vejledning, det nationale mål om at forebygge 
forebyggelige indlæggelser, samt ’Den Ældre Medicinske Patient. 
 

Mål indikatorer: 
 
 

Alle beboere screenes for udfordringer med at spise ved hjælp af det 
tværfaglige redskab MEOF, senest en måned efter indflytning, og der er 
udarbejdet en handleplan for alle borgere, der har udfordringer med at 
spise. 
 
Ved evaluering af individuelle indsatser for afhjælpning af dysfagi, giver 
beboerne udtryk for tilfredshed med indsatsen og maden.  
 

Beboerinddragelse: 
 

Beboerne inddrages i egen screening og sygeplejefaglig udredning, og 
plan og indsatser tilrettelægges sammen medbeboeren. 
 

Handleplan:  
 

Screening indgår senest fra medio 2018 som en del af den 
sygeplejefaglige udredning ved opstart af nye beboere. 
 
Den af Ældreområdet udarbejdede instruks for tværfaglig indsats i forhold 
til ernæringsindsats og dysfagi implementeres. 
 
Ergoterapeuterne deltager i den tilbudte kompetenceudvikling i udredning 
og behandling af dysfagi. 
 
Ud fra analyse af screening af problemer med at spise vurderes behov 
for fremstilling af speciel mad til borgere med dysfagi. 
 
Beboere og deres familier med behov herfor, får tilbudt information om 
dysfagi og hensigtsmæssig kost, med det mål at øge viden og lette 
hverdagen. Der benyttes bl.a. det materiale, som er udarbejdet af 
Ældreområdet primo 2018. 
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Indsatsområde 6: Ældreområdet sikrer høj kvalitet o g sammenhæng 
 

 
 
 
 
Mål 6.1  
Bofællesskabet Krogholmgård vil øge antallet af suf ficient, men ikke overmedicinerede 
beboere i samarbejde med beboernes praktiserende læ ger. (Flerårigt mål) 
 
Baggrund: 
 

Den nationale handleplan for demensområdet peget på, at der er risiko 
for at mennesker med demensdiagnoser bliver overmedicinerede. Der er 
evidens for at medicin til mennesker med demens i et vist omfang kan 
erstattes af fysisk udfoldelse og pædagogisk indsats, hvilket giver øget 
livskvalitet. 
 

Mål indikatorer: 
 
 
 

At alle praktiserende læger til beboere på Bofællesskabet Krogholmgård 
er anmodet om medicingennemgang to gange årligt.  
 
At Bofællesskabet Krogholmgård har anmodet praktiserende læger om et 
systematisk planlagt opsøgende hjemmebesøg til alle beboere én gang 
årligt.  
 
Vi antager, at medicinforbruget blandt beboerne vil falde yderligere i 2018 
i forhold til forbruget i 2017. 
 
Vi antager, at beboernes nærvær og aktivitetsniveau vil stige yderligere i 
2018 i forhold til 2017, hvilket kan ses i hverdagen, og høres på 
familiernes tilbagemeldinger 
 

Beboerinddragelse: 
 

Beboerne og evt. deres nærmeste inddrages i egen behandlingsplan 
 

Handleplan:  
 

Bofællesskabet Krogholmgård vil fortsat have fokus på beboernes 
medicinforbrug i forhold til deres behov, aktivitetsniveau og nærvær.  
 
Bofællesskabet Krogholmgård vil anmode beboernes praktiserende 
læger om medicingennemgang to gange årligt  
 
Bofællesskabet Krogholmgård vil anmode beboernes praktiserende 
læger om et systematisk planlagt opsøgende hjemmebesøg én gang 
årligt. 
 
Bofællesskabet Krogholmgård vil fortsat styrke den pædagogiske, 
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musiske og fysiske indsats. (se mål 3.2, 3.3 og 3.4) 
 
Bofællesskabet Krogholmgård vil fortsat styrke leve- bomiljøet og den 
rehabiliterende indsats. (se mål 3.3 og 3.5) 
 

 
 
 
 
Mål 6.2   
Bofællesskabet Krogholmgård vil styrke kvaliteten a f den sundhedsfaglige dokumentation i 
2018. 
 
Baggrund: 
 

Kvaliteten af den sundhedsfaglige dokumentation har stor betydning for 
indsatsen på sundhedsområdet. En tydelig og gennemsigtig 
dokumentation understøtter således sammenhængende og koordinerede 
beboerforløb, ligesom patientsikkerheden styrkes. Desuden har kvaliteten 
af den sundhedsfaglige dokumentation indflydelse på validiteten af 
ledelsesinformationen. 
 
Derfor er Ældreområdet, og dermed Bofællesskabet Krogholmgård gået 
over til FSIII som dokumentationsmetode i januar 2018.  
 

Mål indikatorer: 
 

Journalaudits viser om Bofællesskabet Krogholmgård dokumenterer i 
overensstemmelse med vedtagne arbejdsgange og retningslinjer. 
(Nexus/FSIII). 
 

Beboerinddragelse: 
 

Ikke relevant. 

Handleplan:  
 

FSIII projektgruppen kvalitetssikrer arbejdsgange og tilretter instrukser og 
vejledninger til den nye dokumentationsmetode. Bofællesskabet 
Krogholmgård følger disse, idet medarbejderne tilegner sig de fornødne 
kompetencer, dels ved at deltage i Ældreområdets undervisning, dels ved 
sidemandsoplæring. 
 
Afdelingslederne følger proces og kvalitet tæt, og vejleder og instruerer 
medarbejderne. 
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Mål 6.3  
Bofællesskabet Krogholmgård vil implementere de nye  krav i forhold til EU´s 
databeskyttelsesforordninger, som træder i kraft de n 25.05.2018 
 
Baggrund: 
 

Ældreområdet skal sikre implementering for relevante områder af EU 
databeskyttelsesforordningen. 
 
Den 25.05.2018 træder EU databeskyttelsesforordningen i kraft og i den 
forbindelse har Rudersdal Kommune sat fokus på informationssikkerhed i 
forbindelse med implementeringen.  
 
EU databeskyttelsesforordningen medfører en skærpelse af  
bestemmelser i forhold til den eksisterende lovgivning. Fokus i den nye 
forordning er beskyttelse af personoplysninger.  
 

Mål indikatorer: 
 
 

Bofællesskabet Krogholmgård medarbejdere er gjort bekendte med 
reglerne indenfor sikkerhed inden den 25.05.2018, og følger dem. 
 

Beboerinddragelse: 
 

Ikke relevant 

Handleplan:  
 

Bofællesskabet Krogholmgård følger den af Sekretariatet udarbejdede 
handleplan for implementeringen i Ældreområdet.  
 
Vi vil benytte det udarbejdede materiale: film, foldere og plakater, og vi vil 
afholde personalemøder om emnet. Vi vil sikre at alle pc´ere er låst, når 
medarbejderne forlader dem, at der ikke er synlige personhenførbare 
data synlige på skiveborde og opslagstavler etc. følge de angivne 
retningslinjer. 
 
Afdelingslederne vil have fokus på datasikkerheden og sikre, at den 
overholdes. 
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Mål 6.4   
Bofællesskabet Krogholmgård styrker tværfaglige og sammenhængende relevante 
indsatser i komplekse borgerforløb. 
 
Baggrund: 
 

Sundheds-og Ældreministeriet ønsker med den nationale handlingsplan 
”Styrket indsats for den ældre medicinske patient” at medarbejderne får 
styrket de tværfaglige kompetencer med henblik på mere 
sammenhængende indsatser i komplekse forløb. 
 

Mål indikatorer: 
 
 

Ved audits ses en god kvalitet inden for de nævnte områder og at 
medarbejderne tilkendegiver de føler sig fagligt velfunderet/løftet. 
 
Der er uddannet minimum to tovholdere på Bofællesskabet 
Krogholmgård til at varetage tværfaglig praksisrefleksion/klinisk 
ræsonnering i eget team inden udgangen af 2018.  
 
Hvert team har afholdt minimum to tværfaglige møder med 
praksisrefleksion/klinisk ræsonnering inden årets udgang. 
 

Beboerinddragelse: 
 

Beboeren og evt. deres nærmeste inddrages om egne forhold. 

Handleplan:  
 

Ældreområdet iværksætter kompetenceudvikling af relevante 
medarbejdere i forhold til f.eks. akut sygepleje, tidlig opsporing, 
polyfarmaci, geriatri, demens, rehabilitering og palliation.  Der tilbydes 
intern og ekstern undervisning med afsæt i det enkelte 
plejecenter/distrikts behov. Der vælges ud fra et emnekatalog udarbejdet 
af konsulenterne på baggrund af den nationale handleplan. 
 
Bofællesskabet Krogholmgårds medarbejdere tilbydes undervisning i 
relation hertil. På diverse personalefora sikrer afdelingslederne og 
medarbejderne, at den nye viden deles og forankres, og danner grundlag 
for det flerfaglige arbejde. 
 
Uddannelse af minimum 2 tovholdere i sundhedsfaglig diplommodul med 
fokus på praksisrefleksion/ klinisk ræssonering  
 
 
Tovholderne faciliteter praksisrefleksion/klinisk ræsonnering på 
tværfaglige møder, med udgangspunkt i et komplekst borgerforløb i egen 
enhed. 
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Mål 6.5  
Bofællesskabet Krogholmgård vil i 2018 og 2019 styr ke medarbejdernes arbejde med 
systematiske læringsprocesser i forhold til patient sikkerhed og kvalitetssikring. 
 
Baggrund: 
 

Arbejdet med patientsikkerhed handler om systematisk og vedvarende at 
skabe læring og kvalitetsudvikling gennem proaktiv risikostyring og 
reaktiv analyse af utilsigtede hændelser. Udfordringen er at holde et 
vedvarende fokus i en travl hverdag opfyldt af drift og i skarp konkurrence 
med til stadighed nye udviklingsprojekter. 
 

Mål indikatorer: 
 

Bofællesskabet Krogholmgård har inden udgangen af 2018 
implementeret arbejdsgange, som sikrer systematiske læringsprocesser 
jf. Ældreområdets tværgående arbejdsgruppes anbefalinger. 
 

Beboerinddragelse: 
 

Beboerne og evt. deres nærmeste inddrages som aktiv part i egen pleje 
og behandling for at styrke kvalitetssikring og dermed patientsikkerheden.  
 

Handleplan:  
 

Bofællesskabet Krogholmgårds lederteam sikrer at utilsigtede hændelser 
danner grundlag for læring og lægger en strategi, der skal sikre at 
utilsigtede hændelser fører til øget kvalitet og forebygger gentagelser af 
utilsigtede hændelser. 
 
Bofællesskabet Krogholmgård arbejder systematisk med utilsigtede 
hændelser på teammøder.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

22 

 
Indsatsområde 7: Ældreområdet fremmer et attraktivt  arbejdsmiljø  
 

 
 
 
Mål 7.1  
Bofællesskabet Krogholmgård har fokus på rekrutteri ng og fastholdelse af medarbejdere. 
(Flerårigt mål) 
 
Baggrund: 
 

Krogholmgård oplever udfordringer med at rekruttere og fastholde 
uddannede og kompetente medarbejdere. 
 

Mål indikatorer: 
 
 

Nyansatte medarbejdere giver ved 6-ugers og 3-måneders samtaler efter 
ansættelse, udtryk for at være vel modtagne og velintroducerede, og at 
de hurtigt har følt sig hjemme i opgavevaretagelsen og på 
Bofællesskabet Krogholmgård. Fastansatte medarbejdere giver ved MUS 
samtaler og i det daglige arbejde udtryk for at opleve arbejdsglæde og at 
opleve sig kompetente i et godt arbejdsmiljø. 
 

Beboerinddragelse: 
 

Ikke relevant. 

Handleplan:  
 

Lederteamet på Bofællesskabet Krogholmgård sikrer, at 
introduktionsmateriale og -forløb revideres og tilpasses. 
 
Bofællesskabet Krogholmgårds lederteam afholder løbende samtaler 
med nyansatte, og formelle samtaler efter 6 uger og 3 måneders 
ansættelse. Feed back herfra drøftes på teamledermøder i maj og 
november, og introduktionsplanerne tilpasses eventuel ny viden. 
 
Krogholmgårds lederteam er i stadig kontakt med medarbejderne for at 
sikre trivsel og motivation, og for at sikre at arbejdet lykkes.  
 
Krogholmgårds lederteam sikrer, at medarbejderne i så høj grad som 
muligt kan arbejde med kerneopgaven og det organisatoriske 
medlemskab.  
 
Ældreområdet og HR udarbejder elektronisk fratrædelsesskema, som 
besvares anonymt af alle medarbejdere i forbindelse med fratrædelse. 
Bofællesskabet Krogholmgårds lederteam vil følge op på besvarede 
fratrædelsesskemaer i maj og november måned. 
 
Krogholmgårds lederteam udarbejder tilsvarende skema, som besvares i 
forbindelse med en medarbejders ophør, for at bidrage til nuanceret 
viden om faktorer, der spiller ind på rekruttering og fastholdelse. På 
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baggrund af den indsamlede viden, lægges strategier for kommende 
rekruttering og fastholdelse. 
 
Der tilbydes kontinuerlig opkvalificering af medarbejder eksternt og internt 
på faglige cafeer, så medarbejderne kan føle sig kvalificerede til 
opgavevaretagelsen. 
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Evaluering af indsatsområder og mål fra virksomheds plan 2017  

 
 

 
Indsatsområde 1: Sundhed 

 

 
 
 
Mål 1.1  
I overensstemmelse med den nationale demenshandlepl an, vil vi undersøge, og hvis det 
viser sig muligt, nedbringe forbruget af medicin bl andt beboerne på Krogholmgård, så de 
ikke får medicin ud over den nødvendige (2 årigt må l). 
 
Evaluering:  
I samarbejde med beboernes egne læger er medicinforbruget blandt beboerne på Krogholmgård 
reduceret i forhold til året før. I efteråret 2016 fik 67% af beboerne psykofarmaka og/eller 
sovemedicin.  
 
Ved udgangen af 2017, får ingen af beboerne sovemedicin, mod 67 % i 2016.  
Ved udgangen af 2017 får 43,75 % af beboerne enten/både antipsykotisk, antidepressiv eller 
antidementiel medicin (hvis vi fraregner brug af antidementiel medicin er tallet 37,5% af beboerne).  
 
Vi har siden august 2016 arbejdet målrettet med Den Nationale Demenshandleplan og på at få 
nedsat forbruget af psykofarmaka og sovemedicin på Krogholmgård. 
 
Vi har sat skarpt på, at flere af vores beboere enten i deres tid her, eller inden indflytning har fået 
store mængder psykofarmaka, hvor indikationen/årsagen til opstarten måske ikke længere er til 
stede. Vi har fokus på kontinuerligt at revurdere beboernes medicin og at vurdere, om der kan 
sættes alternative ikke-farmakologiske tiltag i stedet. Her kan bl.a. nævnes: socialpædagogiske 
tiltag i kontakt og relationsdannelse, tilbud om aktiviteter, sanseintegrerende hjælpemidler, musik 
og musikkens effekt, fysisk kontakt og nærvær – wellness/massage, tilbud om individuel eller 
gruppe aktivitet med såvel fysisk som mental stimulering, medinddragelse i Leve Bo miljøet ud fra 
individuelt vurderet ressourcer og hvad der giver mening for den enkelte beboer.  
 
Som eksempler på effekten af medicinreduceringen kan nævnes: 
En kvindelig beboer, der tidligere har fået store mængder psykofarmaka, er nu mere vågen og 
smilende – hun opretholder en naturlig døgnrytme og har en struktur med faste tilbud om aktiviteter 
og nærvær, som gør, at hendes hverdag er genkendelig og hun virker objektivt mere tryg og i ro 
med sig selv uden medicinsk behandling. 
 
En mandlig beboer er efter seponering af medicinen blevet langt mere vågen og nærværende. 
Beboeren har tidligere haft et yderst sparsomt sprog og har ikke kunnet sammensætte forståelige 
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sætninger. Det kan han nu i højere grad – At udtrykke sig selv. 
 
En mandlig beboer er meget mere nærværende efter seponering af medicin. Han er nu i stand til at 
tage initiativ til kontakt, fysisk omsorg og berøring og kan nu udtrykke sig i forståelige sætninger og 
give udtryk for tilfredshed. I stedet for medicin profiterer denne beboer (også) tydeligt af at blive set, 
at blive afgrænset kropsligt, at være i udviklingsstøttende kontakt mv. 
 
Medicinforbruget er reduceret i samarbejde med beboernes praktiserende læger, og 
medarbejderne har erstattet medicinen med en pædagogisk indsats. Det har generelt den virkning, 
at beboere virker mere vågne, aktive og deltagende, med færre medicinske bivirkninger. Både 
beboernes familier og medarbejderne bemærker mere nærvær, større fysisk aktivitet og større 
samarbejdsevne og glæde hos beboerne. 
 
Målet er (sæt x):  
 

Ikke nået Delvis nået Nået 

  X 

Opfølgning på længere sigt:  
Vi vil arbejde videre med målet i 2018, og anser det for muligt med en yderligere medicinreduktion 
under forudsætning af, at beboerne får den medicinske behandling, de har brug for. 
 

 
 
 

 
Indsatsområde 2: Udvikling og fornyelse 

 

 
 
 
 
Mål 2.1 
Krogholmgård udmønter tilpasninger af budgettet på 500.000 kr. inden udgangen af 2017 
med inddragelse af MED udvalg. 
 
Evaluering:  
På Krogholmgård har vi tilpasset budgettet, så budget og regnskab ved udgangen af 2017 er i 
balance. 
 
Målet er (sæt x):  
 

Ikke nået Delvis nået Nået 

  X 

Opfølgning på længere sigt:   
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Indsatsområde 3: Ældreområdet samarbejder med borge rne 
 

 
 
 
 
Mål 3.1 
Krogholmgård implementerer Rudersdal kommunes nye b orgerdialogpolitik.  
 
Evaluering:  
Borgerdialogpolitikken er præsenteret og drøftet i MED-udvalget, på Teammøder samt i beboer-
pårørenderådet. Derudover har Borgerdialogpolitikken været præsenteret på Familieaften på 
Bofællesskabet Krogholmgård i maj 2017. 
 
I samarbejdet med beboernes familier inviteres familierne til en indflytningssamtale senest 2 uger 
efter indflytning og igen efter 3 måneder. Ud over det kontinuerlige samarbejde gennem året, 
tilbydes også et årligt statusmøde. Mange familier har givet positive tilkendegivelser for dette, 
selvom de finder, at de i det daglige har en fin og løbende dialog, såvel med medarbejdere som 
med afdelingsledelsen. 
 
Fire gange årligt sender afdelingsledelsen et Nyhedsbrev ud til familierne, som indeholder 
orientering om, hvilke aktiviteter beboerne tilbydes, aktuelle nyheder vedrørende 
medarbejdersituationen eller om driften. Dette Nyhedsbrev er der mange familier, der sætter pris 
på. 
 
To gange om året afholder vi Familie aftener, hvor familier og beboere deltager. Her har vi f.eks. 
orienteret om Borgerdialog politikken, Socialpædagogik i demensomsorgen og Marte Meo 
metoden. 
 
Vi har således skærpet vores opmærksomhed på at sikre beboernes familier de bedste 
forudsætninger for at følge livet på Krogholmgård og dermed givet familierne bedre forudsætninger 
for at støtte beboerne og få et bedre familieliv. Beboernes familier giver generelt udtryk for at være 
medinddragede og velinformerede om beboernes liv på Krogholmgård. 
 
Målet er (sæt x):  
 

Ikke nået Delvis nået Nået 

  X 

Opfølgning på længere sigt:   
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Indsatsområde 4: På krogholmgård fremmes et aktivt hverdagsliv 
 

 

 

 

 
Mål 4.1 
Vi vil følge sundhedsstyrelsens anbefalinger, og me d respekt for den enkeltes formåen 
sikre, at beboerne udfordres fysisk og får mulighed  for at få pulsen op. 
 
Evaluering:  
På Krogholmgård er tilbuddene om fysisk aktivitet opkvalificeret, og der er ansat en fysioterapeut 
der har daglig træning. Hver dag er der gymnastikhold med varierede tilbud. Så ofte som muligt 
foregår træningen i haven. Træningen kan f.eks. være dans, musik og bevægelse, boldlege, køre 
på motionscykel eller på dobbeltcyklen. 
 
Der er f.eks. oprettet et ”Guldhold”, som er målrettet de mere immobile beboere, som ikke har 
meget sprog, for i højere grad at kunne imødekomme deres behov og skabe den individuelle 
kontakt i træningen. 
 
Vi har flere beboere, som qua den mere strukturerede aktivitetsplan, som vi har udarbejdet på 
Krogholmgård, kan huske, at de skal til noget, f.eks. gymnastik. Vi kan se, at beboerne har gavn og 
glæde af træningen, de bliver mere vitale, og nogle får styrket deres sprog. 
 
Vi har ikke målt beboernes kondital i 2016 eller 2017, og har heller ikke foretaget pulsmålinger 
under træning, og har derfor ikke konkrete data, der viser en effekten af træning i forhold til målet. 
Men vi har hver dag, på hverdage, tilbud om fysisk aktivitet, der kan øge pulsen. 
 
Målet er (sæt x):  
 

Ikke nået Delvis nået Nået 

  X 

Opfølgning på længere sigt:   
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Mål 4.2 
På Krogholmgård vil vi med respekt for den enkeltes  formåen sikre, at beboerne får 
ugentlige tilbud om at komme ud i det fri i 2017 og  2 gange ugentligt i 2018, ligesom vi vil 
bringe naturen ind på Krogholmgård (2 årigt mål).  
 
Evaluering:  
Hver beboer får tilbud om at komme ud i det fri mindst en gang om ugen, tilpasset beboernes 
funktionsniveau.  
 
Der er daglige gåture til de beboere, der ønsker det, og de nyder den friske luft. Turene er enten én 
til én eller i mindre grupper. Det er alle beboere, der kommer ud i det fri, enten i haven eller på 
gåture, men ikke alle ønsker eller kan, hver uge. Især spiller vejret en rolle for motivationen. 
 
Hver uge er der tilbud til beboerne om at komme med på bustur i nærområdet, og gennem året er 
det omkring 75% af beboerne, der kan og vil deltage. På turen gør bussen stop undervejs, hvis 
vejret tillader det, så beboerne også kan komme ud i andre omgivelser end de vanlige. 
 
Hver uge er der tilbud til beboerne om at komme på cykeltur på Krogholmgårds dobbeltcykel, når 
vejret tillader det. Det er kun et mindre antal beboer, der kan eller vil cykle (ca. 20 %). 
 
Der er i april 2017 afholdt Faglig cafe med Rudolf Steiner pædagog med henblik på at skabe 
inspiration til hvorledes naturen i højere grad kunne blive bragt ind i huset. Der ses nu ofte at der er 
plukket blomster, blade, ranker og lign., som bringes ind på borde, vaser, samt anvendes til at 
pynte som ophæng. Alligevel har vi ikke helt nået målet med at man på 25% af dagene kan se 
naturen bragt ind på Krogholmgård. Men der er øget opmærksomhed på dette, og i nogle huse er 
man tættere på målet end i andre. Indsatsen fortsætter i det kommende år. 
 
Målet er (sæt x):  
 

Ikke nået Delvis nået Nået 

 X X 

Opfølgning på længere sigt:   
Se mål 3.2 i Virksomhedsplan 2018.  
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Mål 4.3 
Ældreområdet ønsker, at ergoterapeuterne føler sig fagligt bedre klædt på end tidligere i 
forhold til hensigtsmæssig brug af hjælpemidler. 
 
Evaluering:  
Ergoterapeuterne på Krogholmgård har arbejde med hjælpemidlerne med udgangspunkt i den 
rehabiliterende tankegang, og har modtaget undervisning i brug af de nye hjælpemidler. Den nye 
viden er benyttet i det flerfaglige arbejde, og ergoterapeuterne oplever at hjælpemidlerne bruges 
hensigtsmæssigt.  
 

Målet er (sæt x):  
 

Ikke nået Delvis nået Nået 

  X 

Opfølgning på længere sigt:   
 

 

 

 

 
Indsatsområde 5: Ældreområdet yder individuel hjælp  
 

 

 

 
Mål 5.1 
At beboerens identitet bevidnes og styrkes af medar bejdere og bofæller i fællesskabet og i 
enekontakt.  
 
Evaluering:  
Vi har arbejdet med marte meo, især med "se og følge" og "sætte ord på beboeren", bl.a. fordi vi 
ved, det styrker og bevidner beboernes identitet. Mennesker bliver til i hinanden, og især når man 
har en demenssygdom er det essentielt at blive spejlet for at kunne mærke sig selv. Vi kan se på 
marte meo filmene, at beboerne bliver glade, trygge og får styrket selvværd, når de arbejder med 
marte meo punkterne. Alle mennesker har brug for at føle sig vellidte og værd at være sammen 
med, og den følelse opnås, når medarbejderne venter på beboerne, er i deres tempo og tager 
udgangspunkt i det, beboerne er optagede af dvs. det man er optaget af, synes et andet menneske 
det er værd at beskæftige sig med. 
 
Målet er (sæt x):  
 

Ikke nået Delvis nået Nået 

  X 

Opfølgning på længere sigt:   
Vi vil fortsat arbejde med marte meo og i 2018 også med livshistorier. 
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Indsatsområde 6: Ældreområdet styrker sociale netvæ rk og sundhed, bl.a. via konceptet "5 
veje til et godt liv" 
 

 

 

 

 
Mål 6.1  
At beboerne hver dag er i socialt kvalitativt samsp il, med udgangspunkt i marte meo 
principerne jf. konceptet "5 veje til et godt liv. (2-årigt mål) 
 
Evaluering:  
På Krogholmgård har der siden august været marte meo forløb ved ekstern marte meo terapeut to 
gange ugentligt, og siden september er to medarbejdere startet på marte meo terapeut 
uddannelsen, hvilket betyder, at de hver har et marte meo forløb i gang kontinuerligt. Det har 
styrket kvaliteten af de sociale samspil beboerne er i, især har der været fokus på en-til-en 
kontakten ved personlig hygiejne og på vigtigheden af, at der etableres kontakt med beboeren før 
en handling udføres. Vi kan se, at det giver beboerne bedre mulighed for at indgå i et samarbejde, 
styrker deres oplevelse af at mestre eget liv, og giver bedre kvalitet i samspillet. 
 

Målet er (sæt x):  
 

Ikke nået Delvis nået Nået 

  X 

Opfølgning på længere sigt:   
Vi vil fremadrettet forankre marte meo på Krogholmgård (se også mål 3.1 og 3.3 i Virksomhedsplan 
2018). 
 

 

 

 

 
Mål 6.2 
At beboerne får glæde, samhørighed og øget livskval itet gennem øget brug af sang og 
musik  jf. konceptet "5 veje til et godt liv.  
 
Evaluering:  
Musik skaber god stemning, følelse af samhørighed og styrker erindringen, og derfor har vi haft 
stortfokus på sang og musik. I samarbejde med musikterapeut har der været gennemført 4 
individuelle terapiforløb med inddragelse af beboernes familie. Derudover har musikterapeuten 
været inddraget i implementering af fællessang i husene. Det har i nogen huse haft en positiv effekt 
med musik og sang i forbindelse med måltiderne, men i andre huse har det ikke fungeret, og man 
har der fundet andre tidspunkter at synge på. Især har der været store ønsker om at der er musik 
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og sang om eftermiddagen og om aftenen, hvorfor der er sat mål herfor i Virksomhedsplan 2018 
(se mål 3.4) . 
Der har i februar og marts været afholdt Faglig Cafeer om musikterapien og dens muligheder og 
virkning. 
Der har været tilmeldt 4 medarbejdere til musikambassadør uddannelsen, hvoraf to er færdige og 
forsat ansat i organisationen. 
 
Målet er (sæt x):  
 

Ikke nået Delvis nået Nået 

  X 

Opfølgning på længere sigt:   
Der er sat nye mål i virksomhedsplanen for 2018. 
 

 

 

 
 
Mål 6.3 
At beboerne kan leve det gode hverdagsliv på Krogho lmgård, hvor de involveres i 
dagligdagens gøremål. (flerårigt mål) 
 
Evaluering:  
Beboerne på Krogholmgård deltager i dagliglivets opgaver både inde og ude. En beboer slår græs, 
en fejer gangstier, en anden gulve, beboere inddrages i madlavning og borddækning og opvask, 
men der er stadig mulighed for udvikling af beboerinddragelse (Se mål 3.5 i Virksomhedsplan 
2018). 
 
Målet er (sæt x):  
 

Ikke nået Delvis nået Nået 

 X  

Opfølgning på længere sigt:  
Se mål 3.5 i Virksomhedsplan 2018 
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Mål 6.4 
Krogholmgård ønsker at styrke livskvaliteten for be boerne ved at benytte redskabet NORD i 
planlægningen af aktiviteter. 
 
Evaluering:  
Der har været fire medarbejdere på kursus i anvendelse af redskabet NORD, som er et 
ergoterapeutisk redskab til at afdække beboere med demens lyst til aktiviteter. Disse medarbejdere 
har på personalemøder fremlagt metoden. Dog har vi så gode erfaringer med marte meo metoden, 
der også kan hjælpe beboerne med at udtrykke lyst og behov, at vi ikke rigtig har behovet for 
NORD.  
Selvom vi ikke konsekvent har arbejdet med metoden NORD på Krogholmgård, har vi sikret at 
målrette og udvide paletten af tilbud til beboerne. 
 
Målet er (sæt x):  
 

Ikke nået Delvis nået Nået 

 X  

Opfølgning på længere sigt:  
På Bofællesskabet Krogholmgård vil vi kontinuerligt tilpasse aktivitetstilbuddene til beboernes 
ønsker og behov. 
 

 

 

 

 
Mål 6.5 
På Krogholmgård ønsker vi at øge livskvaliteten, ve d at styrke kulturen og fællesskabet 
omkring mad og måltider, som en del af det gode hve rdagsliv. (2-årigt mål) 

 
Evaluering:  
Måltiderne tilberedes på en ikke institutionsagtig måde. F.eks. tilberedes maden i Krogholmgårds 
gryder/pander, så duften af mad breder sig, og erindringen stimuleres. Maden serveres ud fra 
sensoriske principper i skåle/fade, der stilles på bordet. Hver enkelt beboer øser selv mad op om 
muligt, og hjælpes til at række fade/skåle videre. Medarbejderen sidder med ved bordet og rejser 
sig sjældent, for at sikre god stemning og det gode måltid. 
 
Målet er 2-årigt, se mål 3.1 i Virksomhedsplan 2018. 
 
Målet er (sæt x):  
 

Ikke nået Delvis nået Nået 

  X 

Opfølgning på længere sigt:  
Se mål 3.1 i Virksomhedsplan 2018 
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Mål 6.6 
At beboerne får den tilstrækkelige og sufficiente k ost, de har brug for, tilberedt på en sådan 
måde, at de også kan spise den. (2-årigt mål) 
 
Evaluering:  
Alle beboere bliver vejet i forbindelse med indflytning og deres BMI bliver udregnet. Dette gøres 
desuden ved ændring af habituel tilstand/triagering. Dette som et redskab til at få viden om 
beboerens ernæringstilstand og planlægning af kosttilbuddet. 
 
For at afdække om beboerne har en dysfagi problemstilling bliver der udarbejdet MEOFIII 
screening på samtlige beboere, og hvor der har været vurderet behov for det, er der lagt særlig 
kostplan, bl.a. med inddragelse af Ældreområdets kostfaglige konsulent.  
 
På Krogholmgård kan vi i et vist omfang selv gøre kosten "dysfagi-venlig", og vi har indkøbt to 
specialblendere, som kan forarbejde dysfagikost.  
 
Målet er (sæt x):  
 

Ikke nået Delvis nået Nået 

  X 

Opfølgning på længere sigt:  
Se mål 5.1 i Virksomhedsplan 2018. 
 

 

 

 

 

 
Indsatsområde 7: Ældreområdet sikrer høj kvalitet o g sammenhæng 
 

 

 
 
 
Mål 7.1 
At medarbejderne på Krogholmgård har de tilstrækkel ige kompetencer til at yde pleje- og 
omsorg af høj kvalitet til beboerne. 
 
Evaluering:  
Ved individuelle samtaler med alle medarbejdere har vi afdækket kompetenceniveauet og derudfra 
planlagt den kompetenceudvikling, der kunne finde sted i 2017. Det har bl.a. omfattet et stort 
projekt i samarbejde med Arbejdsmiljøcentret, der omfattede alle medarbejdere med fokus på især 
Kerneopgaven og Det organisatoriske Medlemskab. Der følges op på projektet i 2018. 
 
Derudover har der været undervisning på faglige cafeer, f.eks. i musikterapi, LEAN og marte meo. 
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Der er planlagt individuel kompetenceudvikling for medarbejdere, f.eks. udvidede medicinkurser 
 
Der er gennemført kontinuerlige marte meo forløb siden september måned 
 

Målet er (sæt x):  
 

Ikke nået Delvis nået Nået 

  X 

Opfølgning på længere sigt:   
Der vil kontinuerligt være behov for kompetenceudvikling, hvilket Krogholmgårds lederteam vil 
sikre. Der vi i 2018 blive fulgt op på projektet med Arbejdsmiljøcentret. 
 

 

 

 

 
Mål 7.2 
Ældreområdet styrker det tværfaglige samarbejde i p alliation, så borgere og deres familie 
oplever større sammenhæng. 
 
Evaluering:  
Den del af Palliationsmappen, der er aktuel for Bofællesskabet Krogholmgård, er implementeret. 
Dog er indholdet i palliationsmappen ikke komplet, da der stadig mangler materiale under 
fanebladet "palliation på plejecentre". 
 
Ved palliative forløb har der været medinddraget sygeplejersker og assistenter i forhold til f.eks 
smertebehandling og sårpleje. Ergo- og fysioterapeut har været medinddragede i forhold til 
vurdering af hjælpemidler, herunder trykaflastning og forebyggelse. 
 
Manglen på rekruttering og fastholdelse af sygeplejersker i organisationen, har medført at det har 
været udfordrende at arbejde ud fra kommunens krav om, hvem der skal løfte opgaverne. 
 
Målet er (sæt x):  
 

Ikke nået Delvis nået Nået 

 X  

Opfølgning på længere sigt:  
Der arbejdes videre med målet i Virksomhedsplan 2018, se Mål 4.1 
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Mål 7.3  

Krogholmgård vil fastholde et minimum af forebyggel ige indlæggelser af beboerne, ved at 
forankre arbejdsgange for tidlig opsporing, herunde r implementering af sundhedsfaglige 
instrukser, PPS og triage. (Fortsat mål fra 2016) 
 
Evaluering:  
Alle social- og sundhedsassistenter på Krogholmgård har kendskab til og kan anvende de 
sundhedsfaglige instrukser og PPS, og kan videregive deres viden til andre faggrupper i relevant 
omfang. Ved beboerkonferencer tages der udgangspunkt i de sundhedsfaglige instrukser og PPS. 
 
Der afholdes ugentlige triagemøder med deltagelse af relevante medarbejdere. Ved lægekontakt 
forbereder social- og sundhedsassistenten sig ved at anvende ISBAR.  
 
Målet er (sæt x):  
 

Ikke nået Delvis nået Nået 

  X 

Opfølgning på længere sigt:  
 

 

 

 

 
Mål 7.4:  
Krogholmgård vil styrke den sundhedsfaglige dokumen tation (EOJ) i forbindelse med 
implementeringen af KMD Nexus og FSIII (og PPS). (T o årigt mål) 
 
Evaluering:  
Alle relevante medarbejdere dokumenterede i KMD Nexus og anvendte PPS efter kommunens 
retningslinjer og instrukser inden udgangen af april 2017, hvor adgangen til CaseFlow lukkedes. 
 
Relevante rapporter var opdaterede og tilgængelige i KMD Nexus inden udgangen af april 2017. 
 
Alle relevante medarbejdere vil dokumentere i FSIII i januar af 2018, hvorefter skriveadgangen til 
Nexus bliver lukket. 
 
Relevante FSIII rapporter er tilgængelige i KMD Nexus inden udgangen af januar 2018. 
 
Målet er (sæt x):  
 

Ikke nået Delvis nået Nået 

  X 

Opfølgning på længere sigt:   
Der vil foregå løbende kompetenceudvikling. 
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Andre større opgaver 2017 

Vi har i efteråret 2017 startet på et samarbejde med Læseforeningen. En gang om ugen har vi en 
læsecoach som kommer på skift i de to teams og læser højt af enten eventyr, digt eller lign. 
Læsecoachen har fundet ud af, at vores beboere er rigtig glade for at seancen afsluttes med en 
sang – så dette gør vi. Der er flere beboere som deltager på forskellige niveauer og har profit af 
tilbuddet. Nogle er blot nærværende og nyder stemningen, samværet og det at være en del af 
noget tydeligt, andre deltager i varierende grad i samtalen omkring det som bliver læst op. Vi ser 
beboere, som pludselig kan mindes eller tage initiativ til samtale eller udtrykke erindringer hentet fra 
det tidligere liv inden indflytning på KHG. Flere af beboerne genkender læsecoachen, når hun 
kommer med 14 dages mellemrum – ikke alle kan huske hvorfor hun kommer – men de forbinder 
hende med noget positivt, som skal til at ske. 
 
I forbindelse med Velfærdspuljen 2017, har vi indrettet Wellness vogne, som indeholder 
sanseintegrerende hjælpemidler, redskaber til musisk stimulering, massageolier, musik, lyssætning 
mv. De beboere, der deltager i dette, er hovedsageligt beboere uden sprog, men i forbindelse med 
at der har været arbejdet med det, har flere beboere udtryk sig med lyde, løftet til øjenkontakt, smil 
mv. 
 
Der er gennemført et projekt om "Kerneopgave, Organisatorisk Medlemskab og Arbejdsmiljø" med 
deltagelse af alle medarbjedere 
 
Der er påbegyndt omfattende oprydning på hele Krogholmgård efter LEAN princippet. 
 
Der er udskiftet møbler og gardiner i 2 af de 4 huse 
 
Der har fundet kompetenceudvikling sted i forhold til alle medarbejdere (se div. evalueringer) 
 
Vi har konverteret dokumentationssystemet Avaleo til Nexus i foråret og fra Nexus til FSIII i 
efteråret. 
 
Der er gennemført klippekortsordning med 2 klip = 1 times aktivitet pr. beboer pr. uge siden 1/7-
2018 
 
Implementering af Fælles Medicinkort 
 
Der er oprettet en ny hjemmeside 
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Kompetenceudvikling 2017 

Marte meo - 2 medarbejdere er startet uddannelse til terapeuter 
Undervisning i Nexus (dokumentationssystem) i foråret 2017 - og udfasning herfra i efteråret 
Undervisning i FSIII (dokumentationssystem) i efteråret 2017 
Undervisning i Fælles Medicinkort 
Afholdt 7 faglige cafeer med diverse relevante emner 
5 medarbejdere har deltaget i konferencen ”Demensdagene” 
Undervisning i Kerneopgave, Organisatorisk Medlemskab og Arbejdsmiljø for alle medarbjedere 
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Økonomi  

 
Krogholmgård  

Konto 
nr. 

Tekst   Forbrug ultimo 
2017 

 

Korrigeret 

Budget 
2017 

Forventet mer-
/mindre forbrug 

 

030 Mindre/merforbrug overført 
fra sidste år: 

 -737.244 -737.244 

400 Personaleudgifter 18.051.956 19.494.182 1.442.227 

500 Materiale- og 
aktivitetsudgifter 

1.361.731 1.410.838 49.107 

600 IT, inventar og materiel 743.446 75.112 -668.334 

700 Grunde og bygninger 938.906 720.978 -217.928 

902 Øvrige indtægter -25.000  25.000 

 I alt   -107.171 

 
 
 
 
Bemærkninger til mer- / mindre forbrug: 
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Nøgletal  

 

Beboerstatus Uge 40 

Antal beboere i permanent plejebolig: 2015 2016 2017 

- 0-66 år 0 0 1 

- 67-79 år 10 11 11 

- 80-89 år 13 12 11 

- 90-  år  8 8 7 

-    Gennemsnitlig alder for beboere i plejebolig 82,71 82,1 82,1 

 
 
 
Boligstatus: 

 
Uge 40 

- Antal demensboliger 31 

- Antal midlertidige pladser 1 

 
 

Belægningsstatus 1.1 – 30.9 

Gennemsnitlig belægningsprocent på: 2015 2016 2017 

- Almene plejeboliger 94,75 97,45 98,61 

- Midlertidige pladser 50,92 85,77 23,81 

-antal ophold på midl.plads  6 3 

 
 
 
Opholdstid i permanente plejeboliger 01.11. -01.11. 

 2015 2016 2017 

Antal indflytninger – demens plejeboliger 7 31 7 

Gns. antal opholdsdage for fraflyttede beboere 
– demens plejeboliger 

 1 503,28 
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Udskrivningsstatus: 01.01- 30.09 

Antal udskrivninger fra midlertidigt ophold: 2015 2016 2017 

- Eget hjem    

- Eget hjem med hjemmepleje   1 3 

- Plejebolig  4  

-     Hospital    

-     Hospice    

-    Genoptræning på andet plejecenter    

-     Død  11 7 

 
 
 

Personalestatus                                                        Uge 40 

Faggrupper: 2015 2016 2017 

 Antal Årsværk Antal Årsværk Antal Årsværk 
Centerleder   1 0,5 1 0,5 
Afdelingsledere   2 2 2 2 

Sygeplejersker   3 2,57 1 0,38 

Sosu. ass.   14 11,62 9 8,51 

Sosu. hj    15 12,08 9 8,14 

Sygehjælpere   2 1,76 2 1,62 

Pædagoger   3 2,38 7 5,62 

Ergoterapeuter   1 0,91 2 1,81 

Fysioterapeuter     1 0,95 

Oldfrue   1 0,43 0  

Ufaglærte     4 3,24 

Administrativ medar   1 0,1 1 0,1 

Pedel     1 0,05 

Personale i alt 48 43,5 43 34,35 40 32,92 
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Personaleomsætning:  

2017  

2016 20,0 % 

2015 29,2 % 

 
 
 
 
Sygefravær: 

2017 8,2 % 

2016 12,3 % 

2015 5,3 % 

2014 6,1 % 

 
 



 

 

  
 


