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Områdebeskrivelse 

Ældre:  

Ældreområdet understøtter borgernes mulighed for at leve et aktivt, selvstændigt 

og meningsfuldt liv, under de givne betingelser. 

 

Forebyggende hjemmebesøg tilbydes til alle 75 og 80+ årige og herefter regelmæssigt en gang 

årligt i henhold til lovgivningen.  

 

Aktivitetscentrene er åbne tilbud til ældre og deltagelse i aktiviteter foregår uden registrering og 

visitation.  

 

Alle øvrige indsatser bevilliges ikke efter alder, men derimod efter en individuel og konkret 

vurdering af den enkeltes behov. 

 

Ældreområdets indsatsområder omfatter: 

 

 Forebyggende hjemmebesøg 

 Hjemmesygepleje, hjemmepleje, madservice og indkøb 

 Rehabiliterende træning i eget hjem  

 Vedligeholdende træning 

 Genoptræning, der leveres efter Serviceloven og Sundhedsloven under døgnophold eller 

ambulant. 

 Plejeboliger og midlertidige ophold i plejebolig 

 Ældreboliger og beskyttede boliger 

 Daghjem og aktivitetscentre  

 Hjælpemidler og boligændringer til borgere i kommunen 

 Sundhedsuddannelser  

 Borgerrettet sundhedsfremme og forebyggelse  

 

Ældreområdet er uddannelsessted for social- og sundhedshjælpere, social- og sundheds-

assistenter, sygeplejestuderende og ernæringsassistenter. Herudover er der med jævne 

mellemrum fysioterapeut- og ergoterapeutstuderende.  

 

 

Sundhed og forebyggelse:  

Den tværgående forebyggende og sundhedsfremmende indsats for alle borgere i kommunen er 

organisatorisk placeret i Sundhedsafdelingen i Ældreområdet.  

 

Sundhedsafdelingen varetager opgaver, der relaterer sig til Sundhedslovens § 119. Heri beskrives, 

at det er kommunens ansvar at skabe rammer for sund levevis samt at etablere forebyggende og 

sundhedsfremmende tilbud til borgerne 

 

Opgaverne relateret til Sundhedsloven omfatter: 

 Opfølgning af Sundhedsaftalen med Region Hovedstaden 
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 Varetagelse af det overordnede samarbejde med de praktiserende læger i Rudersdal 

Kommune via det Kommunal Lægelige Udvalg (KLU). 

 

 Varetagelse af samarbejdet mellem kommune og hospitalerne i somatikken. 

 

 Koordinering af implementering, udvikling og kvalitetssikring af den patientrettede forebyggelse 

i relation til forløbsprogrammerne for Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL), Type 2 diabetes, 

Lænderyglidelser, Hjerte-karsygdom og Kræft. 

 

 Koordinering, vejledning, rådgivning og kompetenceudvikling i forbindelse med implementering 

af Sundheds- og Forebyggelsespolitikken samt Alkoholpolitikken i alle forvaltningsområder. 

 

 Konsulentbistand og internt videnscenter om sundhedsfremme i alle fagområder.  

 

 Koordinering og indsats for at styrke samarbejde om sundhed på tværs af fagområderne blandt 

andet gennem Sundhedsfremmenetværket. 

 

 Fundraising til sundhedsopgaver i alle fagområder. 

Oversigt over Ældreområdet 
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Værdipolitikker for området: Sundhed og Ældre  

 

Rudersdal kommunes Ældre – og værdighedspolitik 

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

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

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

 

Samarbejder med borgerne  

Et aktivt samarbejde mellem borgere og kommune, 

tager udgangspunkt i ligeværdighed og respekt i 

relationen.  

 

Samarbejdet tager afsæt i borgernes personlige 

baggrund, erfaringer og behov og medarbejdernes 

faglige viden. Borgerne har indflydelse på 

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 Sundhed og forebyggelsespolitik: 

Rudersdal Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik samt Alkoholpolitik sikrer, at alle områder 

i kommunen arbejder i samme retning, når der skabes rammer for borgernes liv. De to politikker 

skal medvirke til at øge sundheden og trivslen for alle Rudersdal Kommunes borgere og dermed 

understøtte kommunens vision om at være landets bedste bo-kommune. 

  

Sundheds- og forebyggelsespolitikken og Alkoholpolitikken er lavet på baggrund af Regionens 

Sundhedsprofiler, erfaringer fra eksisterende sundhedsindsatser, ny viden om sundhed og 

forebyggelse samt ideer og ønsker fra borgere og nøglepersoner.  

 
 

 

 

Rudersdal Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik samt Alkoholpolitik 

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

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

bo-kommune. 

 

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

og forebyggelsespolitikken samt alkoholpolitikken.  

 

Rudersdal Kommune vil arbejde for at: 

 

•  Øge andelen af borgere, der spiser sundt  

•  Nedbringe andelen af rygere 

•  Reducere borgernes alkoholbrug 

•  Nedbringe brugen af rusmidler 

•  Øge andelen af fysisk aktive borgere 

•  Styrke den mentale sundhed hos alle borgere 

•  Styrke indsatsen overfor borgere med kronisk sygdom  
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Kommunalbestyrelsens langsigtede budgetmål for 2015 - 2018 

 

I budgetforslag 2015-2018 er der opført en række målsætninger for hvert budgetområde.  

 

Nedenstående langsigtede tværgående budgetmål er gældende for Social- og Sundhedsudvalget 

og vedtaget af Kommunalbestyrelsen. 

 

 

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

lokale samfund. 

 

Borgere i Rudersdal Kommune skal have mulighed for at få hjælp til at være aktive og tage 

ansvar for egen tilværelse via øget rehabilitering. 

 

Borgere i Rudersdal Kommune skal have mulighed for at have en sund og fysisk aktiv 

hverdag. 

 

 

Det forventes at målene evalueres og behandles i 2018 af den nyvalgte Kommunalbestyrelsen. 

Direktionens overordnede indsatsområder for 2018 

 

 

 

Mål 1.   

Alle områder skal lave mål for deres ansvar for implementering af ny dataforordning  

 

( se mål 7.3) 

 

 

 

 

Mål 2. 

Alle områder skal lave mål for områdets arbejde med strukturforslagene. 

 

(Se mål 2.1) 

 

 

Ovenstående langsigtede politiske budgetmål samt direktionens indsatsområder er indarbejdet i 

Ældreområdets mål for 2018.  
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Sundheds - og Ældreområdets overordnede indsatsområder for 2018 

Ældreområdets indsatser i 2018 afspejler, at der i 2016 blev udarbejdet en ny Ældre- og 

værdighedspolitik samt en ny Borgerdialogpolitik.  

 

Politikkernes hovedområder er anvendt som indsatsområder i virksomhedsplanen og 

Ældreområdet søger hermed at koble vedtagne politikker og indsatser for det kommende år. 

 

På den baggrund omfatter Ældreområdet i 2018 disse indsatsområder: 

 

Indsatsområde 1: Tværgående sundhed 

Indsatsområde 2: Udvikling og fornyelse 

Indsatsområde 3: Ældreområdet samarbejder med borgerne 

Indsatsområde 4: Ældreområdet fremmer et aktivt hverdagsliv 

Indsatsområde 5: Ældreområdet yder en individuel hjælp 

Indsatsområde 6: Ældreområdet styrker sociale netværk og sundhed 

Indsatsområde 7: Ældreområdet sikrer høj kvalitet og sammenhæng 

Indsatsområde 8: Ældreområdet fremmer et attraktivt arbejdsmiljø 

 

Der er for hvert indsatsområde udarbejdet en række mål, som er opført på de kommende sider. 

 

Endvidere søger Ældreområdet at indarbejde og tydeliggøre i relevante mål, at der med virkning fra 

1. januar 2018 er vedtaget en revideret Servicelov. Der er mange justeringer i den reviderede 

Servicelov, men væsentligst er, at formålsparagraffen tydeliggør hjælpens hensigt som følger: 

 

»§ 81. Formålet med at yde støtte efter denne lov til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 

eller med særlige sociale problemer er at sikre, at den enkelte får en sammenhængende og 

helhedsorienteret indsats, der modsvarer den enkeltes behov. Støtten skal ydes med det formål at styrke 

den enkeltes egne muligheder og eget ansvar for at udvikle sig og udnytte egne potentialer, i det 

omfang det er muligt for den enkelte. Desuden er formålet at medvirke til at sikre, at den enkelte kan 

fastholde sit aktuelle funktionsniveau, og at yde kompensation, omsorg og pleje. Indsatserne til voksne 

borgere skal således: 

 

1) forebygge, at den enkeltes problemer forværres, 

2) understøtte den enkeltes muligheder for at fastholde egne ressourcer eller fremme øget 

selvstændighed samt forbedre den enkeltes sociale og personlige funktion, 

3) forbedre mulighederne for den enkeltes livsudfoldelse gennem kontakt, tilbud om samvær, aktivitet, 

behandling, omsorg og pleje, 

4) fremme inklusion i samfundet, herunder medvirke til at øge den enkeltes mulighed for deltagelse i 

uddannelse, beskæftigelse og sociale relationer, og 

5) sikre en helhedsorienteret støtte med tilbud afpasset efter den enkeltes særlige behov i egen bolig, 

herunder i botilbud efter lov om almene boliger m.v. eller i botilbud efter denne lov.«  
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Indsatsområde 1: Tværgående sundhed 

 

 

 

 

Mål 1.1  

Rudersdal Kommune vil reducere antallet af forebyggelige indlæggelser blandt ældre + 65 

årige med 20 % fra 2017 til 2018.  

 

Baggrund:  

 

1.1.2018 indføres der aldersdifferentiering i modellen for kommunal 

medfinansiering af de regionale sundhedsydelser. Herved øges 

kommunens medfinansieringsudgifter væsentligt for de yngste og ældste 

borgere. Det giver kommunerne et incitament til styrke 

forebyggelsesindsatsen i forhold til disse grupper med henblik på at 

reducere antal indlæggelser. 

 

591 af alle indlæggelser for 65+ årige borgere i 2016 var forebyggelige 

indlæggelser. Det udgør 13 % af samtlige indlæggelser for 65+ årige i 

Rudersdal Kommune. 

 

562 af indlæggelser for borgere i Rudersdal vedrørte i 2016 0-2 årige 

børn. Det udgør 5,4 % af det samlede antal indlæggelser. 

 

En analyse af indlæggelsesårsager for 0-2 årige i Rudersdal Kommune 

viser, at de største udgifter til kommunal medfinansiering skyldes 

indlæggelser i forbindelse med for lav fødselsvægt, altså årsager i 

graviditeten, hvor kommunen ikke er i kontakt med mødrene. Herudover 

udgør de kun en lille andel af de samlede udgifter og vedrører meget få 

borgere. I forlængelse heraf omhandler målet kun + 65 årige borgere. 

 

Mål indikatorer: 

 

At reducere antallet af forebyggelige indlæggelser for borgere over 65 år 

med 20 % svarer til ca. 118 færre indlæggelser i 2018. 

 

Borgerinddragelse: 

 

Ikke relevant. 

Handleplan: 

 

Ældreområdet vil reducere antallet af indlæggelser ved følgende 

indsatser: 

 

 Ældreområdet vil øge antallet af velkoordinerede behandlingsforløb 

for borgere på plejecenter via fast tilknyttede læger – mål 7.1 

 

 Ældreområdet vil nedsætte antallet af luftvejssygdomme og 

uønskede vægttab hos borgere med dysfagiudfordringer – mål 6.1 
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 Ældreområdet vil nedsætte antallet af indlæggelser ved at behandle 

borgere med akut opstået sygdom, der ikke har behov for 

sygehusindlæggelse i eget hjem, på plejecenter eller midlertidig plads 

via den tværkommunale akutfunktion - mål 4.2 

 

Sundhedsafdelingen udarbejder en handleplan for kvartalsvis 

monitorering af somatiske indlæggelser, herunder indlæggelser af 0-2 

årige og forbyggelige indlæggelse hos + 65 årige. Monitoreringen skal 

understøtte driftsområdernes løbende arbejde med kvalitetssikring af 

indsatser målrettet en reduktion af forebyggelige indlæggelser. 

 

 

 

 

 

Mål 1.2   

Rudersdal Kommune kvalitetssikrer tilbuddene til borgere med kræft ved at udmønte 

Kræftplan IV i 2017-2020 (flerårigt mål). 

 

Baggrund: 

 

Med udmøntningsaftalen for Kræftplan IV er der i 2017-2020 afsat midler 

til delområderne senfølger, kvalitetsløft i den kommunale 

kræftrehabilitering, basal palliativ indsats samt hjælp til rygestop til 

særlige grupper.  

 

Mål indikatorer: 

 

 

At 100 % af de borgere med kræft som kommune er i kontakt med får 

lavet en behovsvurdering for rehabilitering og palliation ved hjælp af 

forberedelsesskemaet ”støtte til livet med kræft”. 

 

At hovedparten af borgerne i driftssamarbejdet Vi samler kræfterne, der 

modtager et tilbud i Rudersdal er tilfredse med tilbuddet. 

 

Borgerinddragelse: 

 

Borgerne involveres i tilfredshedsundersøgelse og evaluering i 

forbindelse med Vi samler kræfterne. 

 

Handleplan: 

 

Sundhedsafdeling, Genoptræningscentre, Hjemmepleje og 

Beskæftigelsesområdet udarbejder en handleplan for sammenhængende 

borgerforløb på tværs af forvaltningsområder.  

 

Genoptræningscentre, hjemmepleje, plejecentre og midlertidige pladser 

udarbejder en arbejdsgang, der understøtter, at alle borgere med kræft 

som enhederne er i kontakt med, får lavet en behovsvurdering for 

rehabilitering og palliation. 
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Sundhedsafdelingen og genoptræningscentre implementerer 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger (2018) fra det opdaterede 

forløbsprogram for kræftrehabilitering og senfølger som en del af 

driftssamarbejdet; Vi samler kræfterne. 

 

 

 

 

 

 

Mål 1.3  

Rudersdal Kommune sætter fælles mål for borgernes sundhed i en ny sundheds- og 

forebyggelsespolitik, når resultatet af Sundhedsprofil 2017 udkommer primo 2018. 

 

Baggrund: 

 

Kommunalbestyrelsen besluttede i januar 2015, at der skal foretages en 

revision af Sundheds- og forebyggelsespolitikken (2012), med udgivelsen 

af Sundhedsprofilen 2017, der udkommer marts 2018. 

 

Mål indikatorer: 

 

Resultatindikatorer på borgerniveau fastsættes med udgangspunkt i 

Sundhedsprofilen 2017. 

 

Borgerinddragelse: 

 

Sundheds- og forebyggelsespolitikken udvikles i en samskabelsesproces 

mellem politikere, borgere, frivillige og foreninger. 

 

Handleplan: 

 

Den nye kommunalbestyrelse godkender en handleplan for proces og 

implementering af fælles mål for sundhedsområdet, som del af en ny 

Sundheds- og forebyggelsespolitik. 

 

 

 

 

 

Mål 1.4  

Rudersdal Kommune vil styrke unges fysiske og mentale sundhed ved en fælles indsats på 

tværs af kommuner i Region Hovedstaden (flerårigt mål). 

 

Baggrund: 

 

Sundheds- og Socialudvalget i Rudersdal Kommune godkendte april 

2017 et toårigt mål om bedre fysisk og mental sundhed hos unge i 

alderen 15-25 år. Målene er fælles for alle kommuner i Region 

Hovedstaden og udarbejdet i KKR regi. I og med at unge ikke skeler til 

kommunegrænser, når de lever deres liv, er der behov for at samarbejde 

om at styrke de unges muligheder for et sundt liv. 

 

Endvidere vil virksomhedsmålet også omfatte unge fra 9. klasse, idet 
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Rudersdal Kommune i forvejen har et fokus på overgangen mellem 

folkeskole og ungdomsuddannelser. 

 

Særlige fokusområder vil være hhv. rygning og mental sundhed. Status 

for 2017 på disse områder er jf. Ungeprofilen for 2017, at 7,4 % af de 

unge ryger dagligt og 22 % ryger lejlighedsvist. I forhold til mental 

sundhed oplyste 56 % af de unge i 2017, at de altid eller ofte har for 

meget at se til. 

 

Mål indikatorer: 

 

 

Unge i Rudersdal Kommune forbedrer deres fysiske sundhed målt ved: 
 

 I 2019 ryger max 6 % af de unge i gymnasiet dagligt og max 18 % 
ryger lejlighedsvist. 

 
Unge i Rudersdal Kommune forbedrer deres mentale sundhed målt ved: 
 

 I 2019 vil max 49 % angive at de altid eller ofte har for meget at se til. 

 

Der måles via Ungeprofilundersøgelsen 2019. 
 

Borgerinddragelse: 

 

De unge inddrages i de sundhedsfremmende tiltag som på sigt 

implementeres for at styrke deres sundhed. 

 

Handleplan: 

 

Rudersdal Kommune indgår i en tværkommunal arbejdsgruppe i Region 

Hovedstaden med henblik på udarbejdelse af en fælles regional strategi 

for at fremme fysisk og mental sundhed på tværs af kommunerne. 

 

Der etableres et samarbejdsforum bestående af Sundhedsafdelingen, 

Kultur, Sundhedstjenesten, Beskæftigelse og Socialområdet. 

 

Formålet er at udvikle, koordinerer og kvalificere tiltag målrettet unges 

fysiske og mentale sundhed. 
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Indsatsområde 2: Udvikling og fornyelse 

 

 

 

 

 

Mål 2.1   

Der vil blive udarbejdet mål for arbejdet med strukturforslagene i forhold til den samlede 

strukturrapport, ligesom der også vil blive udarbejdet mål for arbejdet med en 

strukturproces, som involverer Socialområdet og Ældreområdet. 

 

Baggrund: Rudersdal Kommune har i 2017 systematisk gennemgået alle områder 

og fremlagt forslag til ændret struktur/arbejdsgange.  

 

Strukturforslag fremlægges for den afgående KMB ultimo 2017 og 

præsenteres for den nye KMB primo 2018. Strukturforslag forventes at 

indgå i den kommende budgetproces for 2019. 

 

Herudover forventes en strukturproces som involverer Socialområdet og 

Ældreområdet. 

 

Mål indikatorer: 

 

Afventer politisk beslutning 

 

Borgerinddragelse: 

 

 

Handleplan: 

 

Afventer nærmere handleplan 

 

 

 

 

Mål 2.2   

Ældreområdet udvikler innovative løsninger med borgeren i centrum på plejecentrene 

Frydenholm og Sjælsø, via et friinstitutionsforsøg. (4 årigt mål) 

 

Baggrund: Kommunalbestyrelsen igangsatte i 2015 friinstitutionsprojekt, hvor 2 

institutioner på Ældreområdet (og 2 institutioner på Børneområdet) i et 4 

årigt projekt sættes fri til at udvikle nye løsninger. Projektet løber til 

udgangen af 2019. 

 

Mål indikatorer: Det er muligt for borgere på plejecentrene Frydenholm og Sjælsø at 
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tilkøbe serviceydelser fra private leverandører. 

 

Der er indført klippekort til kommunale ydelser på Frydenholm og Sjælsø. 

 

Der er iværksat samarbejde- og samskabelsesaktiviteter med pårørende, 

venneforeninger og /eller frivillige organisationer på Frydenholm. 

 

Der er etableret integrationsskabende aktiviteter på Frydenholm og 

Sjælsø. 

 

Der er skabt øget råderum gennem funding og/eller øget indtjening på 

Frydenholm og Sjælsø. 

 

Der er etableret aktiviteter med inddragelse og involvering af det 

omkringliggende samfund. 

 

Borgerinddragelse: 

 

Repræsentative borgere og pårørende, samt civilsamfund inddrages. 

Handleplan: 

 

Frydenholm og Sjælsø udarbejder handleplan for 2018 og fremefter. 

 

 

 

 

Mål 2.3  

Der planlægges og etableres 24 nye plejeboliger ved plejecenter Sjælsø. Planlægnings- og 

projekteringsfasen understøttes, så de nye boliger kan åbne som planlagt primo 2019. 

 

Baggrund: 

 

Den årlige befolkningsudviklingsanalyse viser en stadig stigende 

ældrebefolkning og en særlig stor stigning blandt 80+ årige. Det medfører 

en løbende stigning i efterspørgslen af plejeboliger med mere. Der er 

derfor en vedvarende opmærksomhed på at udbygge og sikre det 

nødvendige antal plejeboliger. 

 

Mål indikatorer: 

 

Den godkendte tids og handleplan overholdes. 

Borgerinddragelse: 

 

Seniorrådet har udvalgt en eller to repræsentanter til byggeudvalget. 

Handleplan: 

 

Ældreområdet indgår i byggeudvalg og i forvaltningsmøder i 

planlægnings- og projekteringsfasen for at bidrage og sikre at selve 

byggefasen kan igangsættes i henhold til den godkendte tidsplan. 
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Mål 2.4  

Ældreområdet omlægger kostproduktion fra konventionel produktion til bæredygtig 

produktion og sikrer, at minimum 60 procent af ældreområdets råvareindkøb 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 omlægning af produktionen vil bidrage til optimering 

af køkkenets processer, der kan reducere madspild, skabe mere fokus på 

måltidets kvalitet, optimere indkøb, give bedre og sundere mad til 

borgerne samt skabe større trivsel for personalet i køkkenerne.  

 

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. 

 

De enkelte institutioners udgift til råvarer stiger ikke på grund af 

omlægningen. 

 

Borgerinddragelse: 

 

Borgerne inddrages i forbindelse med samtaler om maden, 

madsmagninger og tilfredshedsundersøgelser. 

 

Handleplan: 

 

Der udarbejdes en borgerrettet og medarbejderrettet 

kommunikationsstrategi samt politisk oplæg til beslutning om økologiske 

spisemærker. 

 

Plejecentre, genoptræningscentre, aktivitetscentre og daghjem 

implementerer kommunikationsstrategi og udarbejder mål for fortsat 

omlægning. 

 

Der iværksættes arbejdsgangsanalyser med henblik på at opnå rationelle 

arbejdsgange i kostproduktionen. 

 

Kostfagligt personale deltager i kompetenceudvikling og fortsætter 

omlægning af produktionen. 

 

Der forhandles fordelagtige priser på økologiske varer i kommunens 

indkøbsaftale. Ældreområdet søger endvidere at skabe fordelagtige 

aftaler med lokale økologiske producenter. 
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Mål 2.5  

Borgerne i Rudersdal Kommune anvender muligheden for at afprøve og afhente 

hjælpemidler på hjælpemiddeldepotet og få råd og vejledning af en ergoterapeut. 

 

Baggrund: 

 

For at øge fleksibiliteten ved levering af hjælpemidler og understøtte 

borgernes mulighed for at udnytte egne ressourcer åbnes en straks 

ekspedition på det tværkommunale hjælpemiddeldepot.  

 

Straksekspeditionen skal desuden være med til at nedbringe antallet af 

kørsler som gennem flere år har været støt stigende. 

 

Mål indikatorer: 

 

75 borgere/pårørende fra Rudersdal kommune har benyttet sig af 

muligheden for at afprøve, afhente og aflevere hjælpemidler på 

hjælpemiddeldepotet. 

 

Borgerinddragelse: 

 

Borgerne inddrages i planlægning af åbent hjælpemiddeldepot via mindre 

interviews med brugere og Rudersdal Seniorråd. 

 

Handleplan: 

 

De tre kommuner etablerer en straksekspedition med åbningstid to gange 

om ugen. 

 

Lederne af hjælpemiddelområderne i Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og 

Rudersdal kommuner udarbejder en informationsstrategi til borgere og 

medarbejdere, herunder eventuelt events, som informerer om 

hjælpemidler og brugen af disse. 

 

Ergoterapeuterne i de respektive kommuner opgør antallet af borgere, 

som benytter sig af åbent depot. 

 

 

 

 

 

Mål 2.6  

Der skal ud fra et overordnet helhedssyn etableres en effektiv og fagligt bæredygtig samt 

attraktiv organisering af sygeplejen i aften- og nattevagt. (Flerårigt mål) 

 

Baggrund: 

 

I takt med, at det nære sundhedsvæsen udbygges, foreslås det, at 

sygeplejen samles i én enhed i ydertidspunkterne. Kompetencerne 

samles, forstærkes og der sikres en ensartet kvalitet på tværs af området. 
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Ordningen undersøges yderligere, og der laves en implementeringsplan 

til indførelse af en integreret ordning i aftentimerne. Sygeplejen er 

integreret om natten således, at sygeplejerskerne dækker et større 

område. 

 

Mål indikatorer: 

 

Besluttede succeskriterier: 

Der udøves et ensartet sygeplejeniveau uanset hvor borger bor eller 

befinder sig i Rudersdal Kommune. 

 

Borgerne i hjemmepleje og på plejehjem møder kendte sygeplejerske i 

vid udstrækning. (antallet af kontakter identificeres ved audit) 

 

Organiseringen sikrer et godt tværfagligt samarbejde og understøtter 

fagligt øvrige medarbejdere i aften- og nattevagt. 

 

Organiseringen matcher en fælles tværkommunal akutfunktion. 

 

Der eksisterer et attraktivt bæredygtigt sygeplejefagligt miljø. 

 

Sygeplejerskerne har flere sygeplejekollegaer. 

 

Sygeplejerskerne har gode sparringsmuligheder i kollegaer og 

akutfunktionen. (Måling?) 

 

Organiseringen skal i henhold til tilpasningsforslag nr. 11 i 2016 

tilrettelægges, så der spares 1, 6 mio. kr. i 2018 og 2.8 mio. kr. i 2019 og 

frem. 

 

Borgerinddragelse: 

 

Ikke relevant. 

Handleplan: 

 

Der er nedsat en arbejdsgruppe som, i henhold til kommissorium for 

området har udarbejdet flere forskellige forslag til ny organisering. 

Lederteam beslutter herudfra den fremtidige organisering og sikrer 

implementering i samarbejde med ledere og relevante medarbejdere. 

 

Institutionerne udarbejder handleplaner og mål, når den fremtidige 

organisering er besluttet og udmeldt.  
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Mål 2.7  

Inden udgangen af 2018 er der overensstemmelse mellem kommunens indkøbsaftaler og 

indkøb på Ældreområdet. 

 

Baggrund: 

 

Der er digitalt, ved hjælp af e-handelsredskaber, skabt mulighed for i stort 

omfang at skabe overensstemmelse mellem fordelagtige indkøbsaftaler 

og Ældreområdets faktiske forbrug ved indkøb. 

 

Mål indikatorer: 

 

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

Borgerinddragelse: 

 

Ikke relevant 

Handleplan: 

 

Alle institutioner udarbejder handleplan for dette mål. 

 
Ældreområdet etablerer introduktion og kompetenceudvikling til 
indkøbere i brugen af kommunens indkøbssystem.  

 

Ældreområdet samarbejder med Indkøbskontoret på en forbedring af 

indkøbsaftalerne, så der er en fordelagtig pris på flest mulig relevante 

varegrupper. 

 

 

 

 

 

Mål 2.8  
Hjemmeplejen udvikler en effektiv drift, der er præget af høj faglighed, kvalitet i plejen og 
med en stor borgertilfredshed med hjælpen. (3-årigt mål) 

 

Baggrund: 

 

Den demografiske udvikling, samt Servicelovens nye formål om en 

rehabiliterende tilgang i velfærdsydelser, skaber behov for en udvikling af 

hjemmeplejen, der øger effektivitet og fastholder eller øger kvaliteten. 

 

Mål indikatorer: 

 

 

Budgetoverholdelse 

 

Forbedring set i gennemførte audits og risikobaserede tilsyn. 

 

Der er udarbejdet en plan for udvikling af hjemmeplejen. 

 

Høj borgertilfredshed målt i omdømmeundersøgelsen i 2020. 

 

Borgerinddragelse: 

 

Ikke relevant på organisatorisk niveau. På borgerniveau samarbejdes 

med borgeren i vurdering af behov for hjælp samt målsætning for 
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indsatser. 

 

Handleplan: 

 

Ældreområdet nedsætter en tværfaglig arbejdsgruppe, der gennem et 

pilotprojekt innoverer og afprøver en ny styreform for kommunal 

hjemmepleje og hjemmesygepleje. Pilotprojektet forberedes og afprøves 

fra ca. 3. kvartal 2018.  

 

Hjemmeplejen og Ældreområdet samarbejder løbende med planlægning 

og implementering af relevante personalerettede og ledelsesmæssige 

aktiviteter. 

 

 

 

 

 

 

Indsatsområde 3: Ældreområdet samarbejder med borgerne 

 

 

 

 

 

Mål 3.1  

Ældreområdet understøtter omdannelsen af Bakkehuset til et brugerstyret Senior – og 

sundhedshus med samme antal brugere i 2018, som i 2016. (To årigt mål) 

 

Baggrund: 

 

Omdannelsen af Bakkehuset til et brugerstyret og brugerdrevet 

Seniorhus skal sikre, at borgerne selv får mulighed for at styre og drive et 

af kommunens aktivitetscentre, og derved sikre borgerne større 

indflydelse på udviklingen af tilbud og aktiviteter.  

 

Mål indikatorer: 

 

 

Antallet af brugere i 2018 er uændret eller steget i forhold til 2016. 

 

Bestyrelsen på Bakkehuset tilkendegiver, at de er tilfredse med 

samarbejdet med Ældreområdet. 

  

Brugerne i Bakkehuset udtrykker i slutningen af 2018, overvejende 

tilfredshed med brugerstyringen i Bakkehuset.  

 

Borgerinddragelse: 

 

Fortsat samskabelsesproces med bestyrelsen for Foreningen Bakkehuset 

i Vedbæk. Denne har yderligere en række arbejdsgrupper med mange 

involverede borgere. 

 

Handleplan: Ældreområdet bidrager til et godt samarbejde med Bakkehusets 
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 bestyrelse. Således etableres der en mødestruktur bestående af 4-6 

årlige møder mellem Ældreområdets ledelse og bakkehusets bestyrelse.  

 

Bestyrelsen og Ældreområdet beslutter sammen en evalueringsform. 

  

Ældreområdet evaluerer egen rolle i den samskabende proces om 

omdannelsen af Bakkehuset til et brugerstyret senior – og sundhedshus 

med henblik på læring. 

 

 

 

 

 

Mål 3.2  

Borgere, der flytter i plejebolig eller på midlertidigt ophold, oplever sig støttet og godt 

hjulpet i overgangen både fysisk, psykisk, mentalt og socialt.   (Budgetmål) Flerårigt mål. 
 

Baggrund: 

 

Flytning i en sen alder, og i en svækket tilstand kan være hård for den 

enkelte. Mange borgere oplever sig ensomme i denne livsfase, og det 

kan være svært at lære nye mennesker at kende og indgå i et 

(påtvungent) bofællesskab, samt modtage hjælp på en ny måde af nye 

mennesker.  

 

Mål indikatorer: 

 

 

Borgere og deres nærmeste giver ved opfølgningssamtale 3 måneder 

efter indflytning, udtryk for, at der har været et godt samarbejde mellem 

hjemmepleje, daghjem og plejecenter, og min. 90 % føler sig godt hjulpet 

i denne særlige livsfase.  

 

Borgerinddragelse: 

 

På organisatorisk niveau via 

 

 dialogmøder med borgere der er flyttet i plejebolig, samt evt. deres 

familie. 

 Bruger-pårørenderåd  

 Seniorråd 

 

På individuelt niveau: 

Der samarbejdes med hver enkelte borger og evt. dennes nærmeste, der 

visiteres til plejecenter/midlertidigt ophold, ud fra handleplan. 

 

Handleplan: 

 

Hvert plejecenter, midlertidigt opholdssted og hjemmeplejen udarbejder 

mål og handleplaner. 

 

Der nedsættes en tværgående projektgruppe med deltagelse fra 

hjemmeplejen, alle plejecentre, midlertidige opholdssteder, det 

forebyggende team samt daghjem. 
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Projektgruppen udvikler faglige redskaber, instruks og arbejdsgange der 

understøtter målet, ligesom gruppen sikrer koordinering, vidensudvikling 

og vidensdeling. 

 

 

 

 

 

Indsatsområde 4: Ældreområdet fremmer et aktivt hverdagsliv 

 

 

 

 

 

Mål 4.1  

Ældreområdet har inden udgangen af 2018 udviklet en demensstrategi i samarbejde med 

borgerne med henblik på at give borgere med en demenssygdom og pårørende støtte, viden 

og handlemuligheder.  

 

Baggrund: 

 

Den nationale handleplan for demens har som mål at Danmark skal være 

et demensvenligt samfund, så mennesker med demens og deres 

pårørende kan leve et trygt og værdigt liv. Målet er 98 demensvenlige 

kommuner, flere mennesker med demens skal udredes, 80 procent skal 

have en specifik diagnose, og at forbedret pleje- og behandlingsindsats 

skal nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin blandt mennesker med 

demens med 50 procent frem mod år 2025. 

 

Mål indikatorer: 

 

Der er ved årets udgang udarbejdet en demensstrategi i samarbejde med 

borgerne. 

 

Borgerinddragelse: 

 

Borgere i kommunen inddrages i en samskabende proces i forbindelse 

med udarbejdelsen af en demensstrategi. 

 

Handleplan: 

 

Lederteam nedsætter en arbejdsgruppe, som sikrer og gennemfører en 

proces, som inddrager borgere og pårørende og øvrige interessenter. 

 

Udkast til proces fremlægges politisk i første halvdel af 2018. 

 

Udkast til en demensstrategi fremlægges politisk ultimo 2018. 
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Mål 4.2   

Ældreområdet vil via den tværkommunale akutfunktion nedsætte antallet af indlæggelser 

ved at behandle borgere med akut opstået sygdom eller forværring af sygdom, der ikke har 

behov for sygehusindlæggelse i eget hjem, på plejecenter eller midlertidig plads. 

 

Baggrund: 

 

Alle kommuner skal fra primo 2018 etablere kommunale akutfunktioner jf. 

Kvalitetsstandard for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen 

(2017). Kommunale akutfunktioner levere en tidsbegrænset hjælp, ud 

over den hjælp, som den øvrige hjemmesygepleje kan tilbyde. Der er to 

formål med akutfunktionerne. Dels skal de følge op på sygehusets pleje- 

og behandlingsindsats, hvis patienten 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 borgere, der indlægges fordi kommunen ikke kan levere den 

nødvendige indsats reduceres (kan opgøres på hospitalet) 

 

Antal borgere, der ligger på hospitalet men kunne plejes og behandles af 

akutfunktionen reduceres (kan opgøres på hospitalet) 

 

Antal borgere der indlægges få dage efter færdigbehandling i 

akutfunktionen reduceres. Dette følges mhp. at sikre at den kommunale 

akutfunktion ikke forsinker behandlingen af borgere, der har brug for 

indlæggelse. 

 

Borgerinddragelse: 

 

Frikommunenetværket udarbejder en handleplan for kontinuerlig 

brugerinddragelse og kvalitetssikring af akutfunktionen. 

 

Handleplan: 

 

Ældreområdet følger den implementeringsplan, der er udarbejdet for den 

tværkommunale akutfunktion. 

 

Ældreområdet implementerer i forlængelse af kvalitetsstandard 

samarbejdsaftalen mellem den tværkommunale akutfunktion og 

hjemmesygeplejen, midlertidige pladser og plejecentre. 

 

Lederne i hjemmeplejen, på midlertidige pladser og plejecentre skal 

igangsætte forandringsprocesser lokalt i relation til akutfunktionen, når 

der foreligger en implementeringsplan fra styregruppen.  
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Indsatsområde 5: Ældreområdet yder en individuel hjælp 

 

 

 

 

Mål 5.1  

Ældreområdet styrker borgernes mulighed for at mestre og mindske oplevelsen af 

ensomhed gennem kompetenceudvikling og målrettede netværks- og netværksskabende 

aktiviteter på kommunens aktivitetscentre. (Flerårigt mål) 
 

Baggrund: 

 

På. 4. år arbejdes med forebyggelse af ensomhed blandt ældre, som et 

politisk mål affødt af Rudersdal Kommunes Sundhedsprofil 2013. 

 

Mål indikatorer: 

 

 

Andelen af borgere med svage relationer skal falde med to procentpoint 

fra 2013-2017. (Sundhedsprofilen) 

 

Der er gennemført 14 nye ”fortæl for livet” grupper på aktivitetscentre, 

daghjem, plejecentre og i lokalmiljøet fx i boligforeninger i 2018 

 

Der er igangsat yderligere 10 fortløbende læsegrupper inden udgangen 

af 2018, i samarbejde mellem aktivitetscentre, biblioteker og kirker. 

 

Borgerinddragelse: 

 

På det organisatoriske plan bliver aktivitetscentrenes brugerråd, 

Seniorrådet, Frivilligcentret samt frivillige i organisationer og foreninger 

løbende inddraget via en referencegruppe til projektgruppen, bestående 

af repræsentanter fra frivillige organisationer, Brugerråd på 

aktivitetscentrene samt Seniorrådet.  

 

På deltagelsesplan har brugere og frivillige på aktivitetscentre og i 

foreninger en høj grad af indflydelse. 

 

Handleplan: 

 

Aktivitetscenter Teglporten og Rønnebærhus udarbejder mål, og inviterer 

Bakkehuset til deltagelse i dele af handleplanen. 

 

”Fortæl for livet grupper” fortsætter i forlængelse af målet for 2017. 

 

”Læsegrupper” fortsætter i forlængelse af målet for 2017. 

 

Hjemmeplejen udarbejder handleplan for opsporing af borgere med 

svage relationer, og samarbejder med aktivitetscentrene om tilbud. 

 

Styregruppen for projekt forebyggelse af ensomhed, udarbejder 

evalueringsrapport, som politisk behandles i januar 2019. 



 

25 

 

 

 

 

 

Mål 5.2  

Ældreområdet vil styrke en tværfaglig og helhedsorienteret indsats til borgere med palliative 

forløb (flerårigt mål). 

 

Baggrund: 

 

Primo 2018 udkommer Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger for 

palliative indsatser. Rudersdal Kommune har som en del af kræftplan IV 

fået et 3 årigt bloktilskud på 590.000 kr. fra 2018-20 til palliation.  

 

Målgruppen for den palliative indsats er alle patienter med livstruende 

sygdom og palliative behov, samt deres pårørende. Herunder borgere 

med kræft, hvorfor implementeringen af dette mål skal ske i 

sammenhæng med mål 1.2 om rehabilitering og palliative indsatser til 

borgere med kræft. 

 

Mål indikatorer: 

 

 

At Sundhedsstyrelsens skema til systematisk afdækning af borgerenes 

palliative behov er implementeret i hele Ældreområdet med udgangen af 

2018. 

 

At 100 % af borgerne 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 borgere i stikprøve, der har behov 

for en palliativ indsats. 

 

Borgerinddragelse: 

 

Borgeren og familien inddrages i det palliative forløb 

Handleplan: 

 

Hjemmepleje, genoptræningscentre, midlertidige pladser og plejecentre 

implementerer de reviderede anbefalinger for den palliative indsats til 

borgere og pårørende, herunder arbejdsgang for systematisk 

kvalitetssikring af brug af behovsskema.  

 

Der etableres et samarbejde med Herlev-Gentofte Hospitals nye 

udgående funktion for borgere med non-maligne sygdomme som fx KOL 

og hjerteinsufficiens.   
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Indsatsområde 6: Ældreområdet styrker sociale netværk og sundhed 

 

 
 

 

 

Mål 6.1 

Ældreområdet vil øge livskvaliteten i forbindelse med mad og måltider, nedsætte antallet af 

luftvejssygdomme og uønskede vægttab hos borgere med dysfagiudfordringer. 

 

Baggrund: 

 

Målet bygger videre på mål fra 2017 om mad og måltider, samt den 

nationale kliniske retningslinie for opsporing af øvre dysfagi, det nationale 

mål om at forebygge forebyggelige indlæggelser, samt den nationale 

handleplan om ’Den Ældre Medicinske Patient’. 

 

Mål indikatorer: 

 

 

Alle borgere der flytter i plejebolig 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. 

 

Alle borgere, der modtager hjemmepleje, og får hjælp til personlig pleje, 

mad og måltider, er ved årets udgang screenet for udfordringer med at 

spise, og der er udarbejdet en handleplan for alle borgerne med 

udfordringer med at spise. 

 

I 2018 indlægges færre borgere med luftvejsinfektioner og underernæring 

på grund af dysfagi end i 2017. 

 

Ved opfølgning på individuelle indsatser for afhjælpning af dysfagi, giver 

borgerne udtryk for tilfredshed med indsatsen og maden.  

 

Borgerinddragelse: 

 

Borgere inddrages i egen screening og sygeplejefaglig udredning, og 

plan og indsatser tilrettelægges sammen med borgeren. 

 

Handleplan: 

 

Plejecentre, midlertidige opholdssteder, hjemmepleje og daghjem 

udarbejder handleplaner for deres indsatser. 

 

Screening indgår senest fra medio 2018 som en del af den 

sygeplejefaglige udredning ved opstart af nye borgere på plejecenter og i 

hjemmeplejen. 

 

En tværfaglig instruks for indsats i forhold til ernæringsindsats og dysfagi, 

implementeres på tværs af daghjem, hjemmepleje, midlertidige pladser 
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og plejecentre. 

 

Ergoterapeuter på plejecentre samt rehabiliteringsteam 

kompetenceudvikles 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. 

 

Produktion af ernæringskorrekt og æstetisk mad til borgere med dysfagi  

Igangsættes i muligt omfang, dels lokalt, dels centralt med levering på 

tværs af Ældreområdet.  

 

Borgere og pårørende med behov herfor, får tilbudt information om 

dysfagi og hensigtsmæssig kost, med det mål at øge viden og lette 

hverdagen. 

 

 

 

 

 

 

Indsatsområde 7: Ældreområdet sikrer høj kvalitet og sammenhæng 

 

 
 

 

Mål 7.1  

Ældreområdet vil øge antallet af velkoordinerede behandlingsforløb for borgere på 

plejecenter. (Flerårigt mål) 

 

Baggrund: 

 

Det er nationalt aftalt, at kommunerne skal implementere en ordning, 

hvor praktiserende læger fasttilknyttes plejecentrene. Rudersdal 

Kommune indgik de første aftaler herom pr. 1. april 2017. I efteråret 2017 

er 45 % af kommunens plejeboliger dækket af ordningen. 

 

Mål indikatorer: 

 

 

 

At alle kommunens plejecentre har fasttilknyttede læger inden udgangen 

af 2019. 

 

At alle beboere på plejecentre modtager et systematisk planlagt 

opsøgende hjemmebesøg ved praktiserende læge én gang årligt. 

 

Borgerinddragelse: 

 

Borgere informeres og inddrages i forbindelse med tilbud om fasttilknyttet 

læge på plejecentret. 
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Handleplan: 

 

Sundhedsafdelingen og Kontaktlægeudvalget tilrettelægger tilknytningen 

af læger på alle kommunens plejecentre. 

 

Plejecentrene laver en handleplan for kvalitetssikring af samarbejdet om 

borgernes behandling med de fasttilknyttede lægerne med henblik på at 

sikre velkoordinerede behandlingsforløb af høj kvalitet. 

 

Plejecentre, sundhedsafdeling og praktiserende læger evaluerer løbende 

samarbejdet. 

 

 
 
 

 

Mål 7.2   

Ældreområdet vil styrke kvaliteten af 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 

borgerforløb, ligesom patientsikkerheden styrkes. Desuden har kvaliteten 

af den sundhedsfaglige dokumentation indflydelse på validiteten af 

ledelsesinformationen. 

 

FSIII som dokumentationsmetode skal øge kvaliteten og lette 

informationssøgning, og gøre det nemmere at kommunikere og udveksle 

data internt i kommunen, såvel som med andre kommuner, hospitaler etc.  

 

Mål indikatorer: 

 

Journalaudits viser om myndighed og drift dokumenterer i 

overensstemmelse med vedtagne arbejdsgange. (Nexus/FSIII). 

 

Borgerinddragelse: 

 

Ikke relevant. 

Handleplan: 

 

FSIII projektgruppen kvalitetssikrer arbejdsgange og tilretter instrukser og 

vejledninger til den nye dokumentationsmetode. 

 

Ældreområdets administration tilpasser auditredskab til FSIII metoden. 

 

Borgere vil få adgang til egne journaloplysninger i efteråret 2018 via en 

borgerportal. Der nedsættes en projektgruppe mhp. implementering af 

borgerportalen. 

 

Efterfølgende tilretning og kvalitetssikring. 
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Mål 7.3  

Ældreområdet vil sikre implementering for relevante områder af EU 

databeskyttelsesforordningen, som træder i kraft den 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: 

 

 

Ældreområdets medarbejdere skal gøres bekendt med reglerne indenfor 

sikkerhed inden den 25.05.2018. 

 

Der skal indgås databehandleraftaler på de kontrakter, der have en 

sådan.  

 

Der skal ske en gennemgang af brugerautorisationer inden den 

25.05.2018.  

 

Borgerinddragelse: 

 

Ikke relevant 

Handleplan: 

 

Sekretariatet nedsætter en arbejdsgruppe, som udarbejder en handleplan 

for implementeringen i Ældreområdet.  
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Mål 7.4   

Ældreområdet styrker tværfaglige og sammenhængende relevante indsatser i komplekse 

borgerforløb(DÆMP). 

 

Baggrund: 

 

Sundheds-og Ældreministeriet ønsker med den nationale handlingsplan 

”Styrket indsats for den ældre medicinske patient” at medarbejderne i 

hjemmeplejen 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 en tovholder i hvert hjemmeplejedistrikt og på 

hvert plejecenter til at varetage tværfaglig praksisrefleksion/klinisk 

ræsonnering i egen enhed inden udgangen af 2018.  

 

Hver enhed har afholdt minimum to tværfaglige møder med 

praksisrefleksion/klinisk ræsonnering inden årets udgang. 

 

Borgerinddragelse: 

 

Borgeren inddrages om egne forhold. 

Handleplan: 

 

Der iværksættes 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 bagrund af 

den nationale handleplan. 

 

Undervisningen tilrettelægges praksisnært af udviklings- og 

læringskonsulenter i samarbejde med institutionerne 

 

Undervisningen følges systematisk op af eksterne undervisere/ 

konsulenter.  

 

Uddannelse af 1-2 ressourcepersoner i hver enhed (plejecenter/ 

hjemmepleje-distrikt) via sundhedsfaglig diplommodul med fokus på 

praksisrefleksion/ klinisk ræsonnering 

 

Ressourcepersonerne faciliterer praksisrefleksion/klinisk ræsonnering på 

tværfaglige møder, med udgangspunkt i et komplekst borgerforløb i egen 

enhed 
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Mål 7.5  

Ældreområdet vil i 2018 og 2019 styrke medarbejdernes arbejde med systematiske 

læringsprocesser i forhold til patientsikkerhed og kvalitetssikring, herunder utilsigtede 

hændelser (flerårigt mål). 

 

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: 

 

Alle plejecentre, hjemmeplejen, midlertidige pladser, genoptræning og 

sagsbehandlende ergoterapeuter har inden udgangen af 2018 

implementeret arbejdsgange, som sikrer systematiske læringsprocesser 

jf. arbejdsgruppens anbefalinger. 

 

Borgerinddragelse: 

 

Borgerne inddrages som aktiv part i egen pleje og behandling for at 

styrke den faglige kvalitet og dermed patientsikkerhed.  

 

Handleplan: 

 

Ældreområdets tværgående patientsikkerhedsgruppe opdateres.  

 

Ledere i hjemmeplejen, på plejecentre, midlertidige pladser og 

genoptræningscentre opdaterer lokale patientsikkerhedsgrupper og 

patientsikkerhedsambassadører (tidl. sagsbehandlere af utilsigtede 

hændelser). 

 

Patientsikkerhedsgruppen udarbejder strategi for kvalitets- og 

forbedringsarbejdet. 

 

Hjemmepleje, midlertidige pladser, plejecentre og sagsbehandlende 

ergoterapeuter arbejder lokalt med indsatsområder og afprøvning af nye 

arbejdsgange i henhold til strategi. Der udarbejdes mål og handlinger i 

egne VP. 

 

I uge 12 afholdes tværsektoriel kampagneuge med fokus på 

patientsikkerhed i overgange mellem hospital og kommuner. Der vil være 

mulighed for udvekslingsbesøg. Plejecentre og hjemmepleje deltager 

med hhv. tilbud og medarbejdere. 

 

Patientsikkerhedsgruppen sikrer løbende opfølgning og udarbejder 

statusrapport ultimo 2018. 
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Indsatsområde 8: Ældreområdet fremmer et attraktivt arbejdsmiljø  

 

 
 

 

Mål 8.1  

Ældreområdet og HR vil nedsætte personaleomsætningen blandt sygeplejersker og social – 

og sundhedsassistenter, samt social og sundhedshjælpere i Ældreområdet, med det formål 

at øge kvaliteten for borgerne. (Flerårigt mål) 

 

Baggrund: 

 

Ældreområdet oplever udfordringer med at fastholde uddannede og 

kompetente sygeplejersker samt social – og sundhedsassistenter, samt 

social og sundhedshjælpere.  

 

Aldersdemografien blandt medarbejdere og generelt viser behov for 

fokus på fastholdelse. 

 

Mål indikatorer: 

 

 

Antallet af ikke ønskede /uhensigtsmæssige fratrædelser, blandt 

sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, samt social- og 

sundhedshjælpere, er faldende i henhold til institutionernes lokale 

målsætning. 

 

Personaleomsætningen blandt sygeplejersker og social- og 

sundhedsassistenter, samt social- og sundhedshjælpere falder med 15 % 

når sammenlignes gennemsnit fra 2015-17 med gennemsnit 2018-19, 

med forbehold for den almindelige konjunktur i samfundet. 

 

Borgerinddragelse: 

 

Ikke relevant 

Handleplan: 

 

Ældreområdet og HR samarbejder om analyser af personaleomsætning, 

samt viden om og muligheder for fastholdelse. 

 

En arbejdsgruppe på tværs af området iværksætter initiativer til at 

området arbejder med øget bevidsthed om Ældreområdets og de enkelte 

institutioners kerneopgave samt sammenhængen mellem denne og hvad 

institutionen/området gerne vil være kendt for. (organisationens 

kapabilitet) 

 

 

Ældreområdet og HR tilbyder opkvalificering af digitale sundhedsfaglige 

kompetencer til relevante medarbejdere. 

 

Alle institutioner i Ældreområdet opsætter lokale relevante mål for 
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personaleomsætning, og har fokus på systematisk introduktion og 

sidemandslæring således at nyansatte hurtigt føler sig vel modtaget og 

integreret samt kompetent til opgaven. 

 

Ældreområdet og HR udarbejder elektronisk fratrædelsesskema, som 

besvares anonymt af alle medarbejdere i forbindelse med fratrædelse. 

Med det formål at øge viden om mulige udviklingstiltag. Opfølgning på 

besvarede fratrædelsesskemaer to gange årligt. 

 

 
 

 

Mål 8.2  

Ældreområdet og HR vil rekruttere tilstrækkelige og kompetente sygeplejersker, social- og 

sundhedsassistenter samt social og sundhedshjælpere og sagsbehandlende ergoterapeuter 

med det formål at fastholde og øge kvalitet og stabilitet i samarbejdet med borgerne 

(flerårigt mål). 

 

Baggrund: 

 

Ældreområdet oplever og forudser udfordringer med at rekruttere 

tilstrækkeligt med veluddannede, kompetente sygeplejersker, social- og 

sundhedsassistenter, social og sundhedshjælpere og sagsbehandlende 

ergoterapeuter. 

 

Mål indikatorer: 

 

 

Varigheden af vakancer falder. 

 

Antallet af ubesatte stillinger falder. 

 

Omsætningen falder 

 

Borgerinddragelse: 

 

Ikke relevant 

Handleplan: 

 

Ældreområdet og HR udarbejder strategi for branding af Rudersdal 

kommunes Ældreområde, samt af de enkelte institutioners lokale værdi, 

kultur, identitet. 

 

Ældreområdet og HR udvikler strategi og indsatser for rekruttering, 

rekrutteringsmateriale, herunder stillingsannoncer og –platforme.  

 

Ældreområdet arbejder målrettet på at tiltrække elever og nyuddannede 

fra lokalområdet samt på fastansættelse af egne kompetente elever og 

studerende i første job efter uddannelse. 
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Mål 8.3  

Ældreområdet og HR indgår i et Fremfærd-projekt sammen med CBS om at udvikle og 

afprøve forskningsbaserede værktøjer til at forebygge stress med udgangspunkt i forskning 

om skam som ny tilgang til, hvad der kan udløse stressrelateret sygefravær. (flerårigt mål, 

2018-20) 

 

Baggrund: 

 

Cand. Scient.pol. og forsker i arbejdsrelateret stress, Pernille Pedersen 

har i sin forskning fundet, at stress og stressrelateret sygefravær kan 

udløses af indre, moralske konflikter, hvor medarbejdere og ledere føler, 

at de må gå på kompromis med deres egne oplevede krav til en forsvarlig 

opgaveløsning. Det kræver særlige kompetencer at håndtere disse 

moralske konflikter, der knytter sig til det moderne arbejdsliv. Der skal 

opbygges en kultur der sikrer at skammen mindskes. 

 

Ældreområdet vil gerne forebygge denne form for sygefravær. 

 

Mål indikatorer: 

 

 

At ledere får værktøjer, der gør, at de selvvurderet har fået konkrete input 

til, hvordan de kan lede medarbejdere, der udviser stressreaktioner, og 

fået kompetencer til at sætte forebyggende ind.  

 

At den enkelte medarbejder har fået et andet blik på sig selv og sin leder, 

som gør, at medarbejderen selvvurderet kan bede om den støtte, der er 

brug for, at kolleger får en bedre forståelse for deres medkollegers 

stressreaktioner og får værktøjer til at støtte en medkollega.  

 

At medarbejderen, ledere og kolleger selvvurderet har fået 

kommunikative værktøjer, så de føler sig klædt på til at gøre en indsats i 

forhold til at forebygge stressrelateret sygefravær.  

 

At projektets viden og resultater bliver spredt til andre kommuner via 

formidlingsaktiviteterne  

 

Borgerinddragelse: 

 

Ikke relevant 

Handleplan: 

 

CBS, HR og Ældreområdet ved Plejecenter Sjælsø og Rudersdal 

Kommunes Hjemmepleje samarbejder i projektet i følge projektplan fra 

CBS. 
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Evaluering af indsatsområder og mål fra virksomhedsplan 2017 

De enkelte mål fra 2017 er evalueret ud fra 3 kategorier: ikke nået - delvist nået – nået og 

skemaerne under hvert mål skal forstås på følgende måde: 

 

 Ikke nået: Hvis målopfyldelsen vurderes under 50 procent anvendes denne kategori. 

 Delvist nået: Hvis målopfyldelsen vurderes mellem 50-80 procent anvendes denne kategori. 

 Nået: Hvis målopfyldelsen vurderes over 80 procent anvendes denne kategori. 

 

 

 

 

Indsatsområde 1: Tværgående sundhed 

 

 

 

 

Mål 1.1  

Rudersdal kommune ønsker, at borgernes sundhed skal være i top 5 i Region Hovedstaden 

(socialgruppe 1).  

 

Evaluering:  

Der er i alt 11 delmål, som alle refererer til sundhedsparametre fra den nationale sundhedsprofil. 

Målopfyldesen kan først endeligt vurderes, når de nye tal kommer i foråret 2018. 

 

Handleplan: 

I forhold til handleplanen er der i 2017 arbejdet videre med at iværksætte tiltag, som kan 

understøtte målet om at være i Top 5 i regionens socialgruppe 1 målt ved hjælp af den nationale 

sundhedsprofil, som udkommer til marts 2018.  

 

Der er i efteråret 2017 udarbejdet en evaluering af implementering af Sundhedsstyrelsens 

forebyggelsespakker, og der er foretaget en orientering af Social- og Sundhedsudvalget. 

Evalueringen viste, at 84 % af samtlige 262 anbefalinger nu er implementeret i kommunen. Selve 

projektet omkring implementering af anbefalingerne ophører med udgangen af 2017, hvorefter den 

videre udvikling og implementering af temaerne fra forebyggelsespakkerne overgår til områdernes 

drift.  

 

I 2017 har det særligt været fokus på forebyggelsespakken om tobak.  

 

 Der er foretaget en gennemgribende revidering af rygestopkurset, og der er indgået et 

samarbejde med STOP-linjen omkring opfølgning efter 6 måneder. Som borger i Rudersdal 

Kommune kan man ydermere ringe til STOP-linjen og få individuel telefonisk rådgivning.  

 

 Som noget nyt er der gennemført et rygestopkursus på en lokal virksomhed, som ønskede at 
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alle medarbejdere var røgfri af hensyn til deres virke som rollemodel overfor de unge 

mennesker, som de arbejder med i hverdagen. Formålet har været at afprøve kursets 

succes/effekt i en lokal arena, hvor deltagerne fik tiden til rygestopkurset betalt af arbejdsgiver 

og samtidig drog fordel af at være i et etableret fællesskab, hvor de kunne støtte hinanden og 

deres nye røgfrihed løbende som kolleger.  

 

 Af handleplanen fremgår det, at der i 2017 skulle have været opstartet et pilotprojekt i 

Ældreområdet omkring røgfri arbejdstid. Indsatsen er imidlertid ikke iværksat efter ønske fra 

direktionen.  

  

Målet er (sæt x):  

 

Ikke nået Delvis nået Nået 

 x  

Opfølgning på længere sigt:  

Når den nationale sundhedsprofil udkommer i foråret 2018, vil det blive vurderet, om målene er 

opfyldt for de pågældende sundhedsparametre, i forhold til at være i top 5 i Region Hovedstaden, 

kommunesocialgruppe 1. På baggrund af tallene analyseres og vurderes behovet for fremtidige 

indsatser.  
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Mål 1.2  

Rudersdal Kommune vil øge borgernes mentale sundhed ved at skabe øget trivsel og 

livskvalitet for den enkelte ved at arbejde med 5 veje til et godt liv.  

 

Evaluering:  

 

Andelen af borgere med dårligt selvvurderet mentalt helbred falder med 10 % fra 2017-2021 

 

Det er ikke muligt at opgøre en eventuel fremgang før de nye tal på borgernes sundhed bliver 

offentliggjort i foråret 2018, når den nationale sundhedsprofil udkommer. 

 

I 2017 har der været iværksat flere aktiviteter for at understøtte målet. Synlige og konkrete tegn i 

hverdagen på, at ”5 veje til et godt liv” anvendes: 

 

 Der blev i foråret 2017 afholdt et kursus i ”5 veje til et godt liv” for medarbejdere med henblik på 

at forberede dem på at arbejde med principperne i deres borgerrettede arbejde.  

 

 Socialområdet arrangerede et event i anledning af ”Verdens mentale sundhedsdag” den 

10.10.2017, hvor principperne fra ”5 veje til et godt liv” dels blev anvendt som ramme for dagen 

og dels var genstand for konkrete oplæg samt Sundhed og Forebyggelses bidrag i infobaren.  

 

 Derudover har der været udbudt et seniorkursus, hvor ”5 veje til et godt liv” er rammen for 

kurset samt et ”5 veje til et godt liv” kursus til Frivilligcenter Rudersdals brugere. Begge kurser 

blev desværre aflyst på grund af for få tilmeldinger.  

 

 Blandt de øvrige synlige, konkrete tegn i hverdagen anvender særligt Socialområdet og 

Ældreområdet i dag principper i deres indsats overfor borgerne, men også 

Frivillighedsnetværket i regi af Kulturområdet baserer deres arbejde på ”5 veje til et godt liv”.  

 

 I 2016 har der været nedsat en projekt- og styregruppe som siden hen er ophørt, idet der ikke 

er etableret et fælles kommunalt projekt. Herunder er udviklingen af en værktøjskasse for 

medarbejderne er sat i bero.  

 

Målet er (sæt x):  

 

Ikke nået Delvis nået Nået 

 x  

Opfølgning på længere sigt:   

Der vil fortsat blive fokuseret og arbejdet på at følge den mentale sundhed samt iværksætte 

konkrete indsatser med henblik på at opnå målet på sigt. ”5 veje til et godt liv” vil fortsat indgå som 

princip for kommunens arbejde, men ikke som et fælleskommunalt projekt.  
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Mål 1.3  

Rudersdal Kommune ønsker at gøre en målrettet indsats for at fremme sundhed blandt 

unge mennesker med særlig fokus på rygning, alkohol og stress. 

 

Evaluering:  

 

Øget tværfagligt samarbejde om sundhedsfremme for unge. 

 

Der har i 2017 været et øget samarbejde med Ung i Rudersdal og Rusmiddelcentret vedrørende 

kortfilmen ”Næste Stop”. Rudersdal Kommune v/Ung i Rudersdal og Sundhed og Forebyggelse har 

valgt at støtte filmproduktionen økonomisk. Filmen skildrer den store dag for studentervognsturen, 

en festlig dag for de fleste, men ikke for hovedpersonen, hvis mor har et alkoholmisbrug. Filmen 

har et budskab om at turde sige fra og tage sit liv i egne hænder – et budskab vi gerne vil udbringe 

til de unge. Filmen vises i et samarbejde mellem Rudersdal Kommune og filmselskabet Metafilm for 

elever på henholdsvis Birkerød Gymnasium og to folkeskoler i Birkerød.  

 

Målet om øget samarbejde om sundhedsfremme for unge løftes også over i regi af et regionalt 

samarbejde, idet et af KKR-målene for sundhed for perioden 2017-2018 handler om unges fysiske 

og mentale sundhed.  

 

Udarbejde en strategi for arbejdet med at styrke sundheden blandt unge. 

Der er ikke udarbejdet en strategi for at styrke sundheden blandt unge i Rudersdal Kommune, da 

igangsættelse af det tværkommunale samarbejde i Region Hovedstaden er forsinket (opstarter 

primo 2018), men der har været et stort fokus på at styrke samarbejdet på tværs i kommunen i 

forhold til unges sundhed. Således er der nedsat en arbejdsgruppe, der ser på forebyggelse af 

rygestart blandt børn og unge samt potentialet i Røgfri Fremtid, og der formuleres et fælles 

virksomhedsmål med Ung i Rudersdal for 2018.  

 

Som afsæt for at arbejde videre med de unges sundhed og trivsel i 2018, er der i efteråret 2017 

gennemført en Ungeprofil på kommunens to gymnasier, som bl.a. kortlægger sundhed, trivsel og 

kriminalitet.  

  

Målet er (sæt x):  

 

Ikke nået Delvis nået Nået 

 x  

Opfølgning på længere sigt:   

I 2018 vil der fortsat være et særligt fokus på unges sundhed gennem øget tværfagligt og 

tværkommunalt samarbejde.  

 

Resultater og anvendelse af Ungeprofilen skal sammen med udskolingsprofilen og den nationale 

sundhedsprofil danne grundlag for iværksættelse af indsatser og aktiviteter i 2018. Disse indsatser 

skal kobles og koordineres med den indsats, der skal ske overfor unge, som udløber af KKR-mål 

for sundhed.   



 

39 

 

 

 

 

 

Mål 1.4  

Rudersdal Kommune ønsker at etablere et gruppetilbud til overvægtige voksne med henblik 

på at motivere og inspirere til ændring af kost- og bevægelsesvaner.  

 

Evaluering:  

 

Der er afholdt tre pilotkurser for overvægtige voksne. 

 

Der er i 2017 afholdt tre pilotkurser i foråret med 37 deltagere og et efterfølgende igangværende 

efterårskursus med 15 deltagere. I alt deltog 52 borgere.  

 

Deltagerne har ændret kost- og motionsvaner efter endt kursus. 

De borgere, der har fulgt forløbet til ende på pilotkurserne, har ændret kost- og motionsvaner. 

Kursets resultater baseres på kvantitative data fra en base - og endline 

spørgeskemaundersøgelse, samt interviews med 6 deltagere.  

 

Undersøgelsen af pilotkurserne viser, at borgerne især har ændret adfærd i forhold til kostdelen. 

De deltagere, der har gennemført, har i gennemsnit tabt 7,5 kg. Ud af de 16 borgere, der har 

besvaret endline undersøgelsen, angiver 25 % desuden, at de oplever, at de har fået en bedre 

fysisk form og flere borgere oplever deres helbred som fremragende eller vældig godt, i forhold til 

kursusstart.  

 

Deltagernes motivation og tro på egen evne til at ændre vaner er styrket efter endt kursus. 

Adspurgt om, i hvilken udstrækning, deltagerne føler sig klædt på til at fortsætte deres 

livsstilsændring på egen hånd, indikerer deltagerne, at der er 7,1 ud af 10, der er helt sikre. 

 

Ved interviewene fremhævede deltagerne specielt, at kurset havde styrket deres motivation, at de 

havde lært at anvende handlingsstrategier og givet dem et grundlag for at se ind ad på de ting, 

som er grundlæggende for vores sundhedsadfærd.  

 

Midtvejs- og slutevalueringen har dannet grundlag for et tilpasset kursuskoncept, som p.t. afholdes 

som efterårshold.  

 

Målet er (sæt x):  

 

Ikke nået Delvis nået Nået 

  x 

Opfølgning på længere sigt:   

Det igangværende kursus evalueres med base- og endline undersøgelse, og der planlægges 1-2 

nye kurser i 2018. Kurset udvikles løbende med de erfaringer evalueringerne af kurserne giver.  
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Mål 1.5  

Rudersdal kommune vil sikre effektive forløb og en ensartet høj kvalitet i indsatserne til 

borgere med kroniske sygdomme. 

 

Evaluering:  

De reviderede forløbsprogrammer for KOL og Type 2 diabetes er ikke implementeret, da vi afventer 

fælles implementeringsplan fra den tværsektorielle arbejdsgruppe under Samarbejdsudvalget. 

Arbejdet forventes igangsat primo 2018. 

 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger til indsatser for borgere med kroniske sygdomme er 

implementeret, og der er foretaget en omorganisering og samling af tilbuddene på 

Genoptræningscenter Teglporten, samt ansat sundhedsrådgiver med henblik på at afholde 

afklarende sundhedssamtaler og koordinere tilbuddene.  

 

Rudersdal Kommune er indgået i Planområdets driftssamarbejde ”Vi samler kræfterne” den 

01.10.2017, og der er etableret et tilbud til brystopererede på Genoptræningscenter Teglporten for 

borgere i planområdet.  

 

I forhold til den nationale lungesatsning pågår der aktuelt en ansættelsesproces af tovholder, 

hvilket betyder, at de afsatte timer samles i 2018 og 2019 og ikke over tre år som planlagt. 

Projektet er forsinket, da almen praksis, som både har en stor rolle i forhold til den tidlige opsporing 

af KOL samt behandling af astma hos børn, ikke har landet en lokalaftale om brug af de tildelte 

nationale midler. Det forventes, at den nye overenskomst i almen praksis vil tage højde for dette. 

Herudover løftes lungesatsningen op i Praksisplanudvalgets Administrative Styregruppe (PAS) i 

regionen med henblik på at sikre samarbejdsmuligheder mellem kommuner og almen praksis.  

 

Det lokale samarbejde om en særlig indsats i forhold til behandling af astma hos børn er aftalt i det 

kommunale kontaktlægeudvalg på baggrund af en pilottest i Sundhedstjenesten. 

 

Målet er (sæt x):  

 

Ikke nået Delvis nået Nået 

  x 

Opfølgning på længere sigt:   

Alle målområder fortsættes i 2018 og 2019. Lungesatsningen og implementering af 

forløbsprogrammer som en del af den daglige drift, hvorimod kvalitetssikring af 

kræftrehabiliteringen og dermed udmøntningen af Kræftplan IV som led i nyt virksomhedsplanmål.  
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Mål 1.6 

Rudersdal Kommune vil reducere udgifterne til kommunal medfinansiering ved at forebygge 

hospitalsindlæggelser på tværs af forvaltningsområder og i samarbejde med de 

praktiserende læger. (flerårigt mål) 

 

Evaluering:  

Endelig opgørelse af antal hospitalsindlæggelser i 2017 foreligger først i april 2018. Målet 

evalueres derfor ved at se på udviklingen i antal indlæggelser i 1. halvår 2015-2017. Tallene skal 

dog tolkes forsigtigt: Dels er tal for antal indlæggelser i 1. halvår 2017 foreløbigt, da der kan 

forekomme efterregistrering af aktivitet, dels er data for 2016 påvirket af Region Hovedstadens 

implementering af Sundhedsplatformen. Da implementeringen imidlertid først startede i maj 2016 

på Herlev-Gentofte-Hospital, som var det første hospital, der implementerede systemet, bør 

indflydelsen på registrering af aktivitet i 1. halvår 2016 være begrænset. 

 

Tallene viser, at der har været en stigning i antal indlæggelser trods Ældreområdets arbejde med 

tidlig opsporing, triagering mv. For befolkningen som helhed ligger antal indlæggelser i 1. halvår 

2017 indtil videre på niveau med 1. halvår 2015, mens der ses en stigning for de 65+ årige, og ses 

alene på de 80+ årige ses en relativt større stigning. 

 

    

Antal indlæggelser Indeks, 2015=100 

I alt 65+ 80+ I alt 65+ 80+ 

 jan-juni  2015     5.467      2.524     1.086  100 100 100 

 jan-juni  2016     5.272      2.389     1.011  96 95 93 

 jan-juni  2017     5.464      2.629     1.166  100 104 107 

 

Da der har været en relativt større stigning i antal indbyggere på 65+ år end i det samlede antal 

indbyggere, sættes antal indlæggelser i forhold til antal indbyggere. Det fremgår, at der målt på 

antal indlæggelser pr. 1.000 borger i aldersgruppen, også har været en stigning i antal 

indlæggelser for både 65+ årige og for 80+ årige fra 1. halvår 2015 til 1. halvår 2017.  

 

    

Antal indl. pr. 1.000 indb. Indeks, 2015=100 

I alt 65+ 80+ I alt 65+ 80+ 

 jan-juni  2015            99           203           308           100            100      100  

 jan-juni  2016            95           192           285             96              94        92  

 jan-juni  2017            97           208           322             99           102      104  

 

 

Målet er (sæt x):  

 

Ikke nået Delvis nået Nået 

 x  

Opfølgning på længere sigt:   

Det tværsektorielle samarbejde om forebyggelse af indlæggelser øges markant i 2018 ved, at 

behandlingsdelen knyttes tættere på den kommunale sygepleje. Dette i forhold til etablering af fast 

tilknyttede plejehjemslæger samt etablering af en tværkommunal akutfunktion. Da den manglende 
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reduktion af forebyggelige indlæggelser kan skyldes en stigning i co morbiditet hos ældre borgere, 

er det forventeligt, at en øget lægefaglig tilknytning vil få en positiv betydning for antallet af 

forebyggelige indlæggelser i 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indsatsområde 2: Udvikling og fornyelse 

 

 

 

 

Mål 2.1 

Ældreområdet udmønter tilpasninger af budgettet på 11,445 mio. kr. inden udgangen af 2017 

og sikrer inddragelse af MED udvalg på alle arbejdspladser.  

 

Evaluering: 

Budgettilpasningerne er implementeret og effektueret i løbet af året. Alle lokale MED – udvalg har 

været inddraget i hele processen. (TIKO) 

Reduktion af serviceniveau på rengøringsområdet i hjemmeplejen er ikke færdigimplementeret, da 

der har været behov for flere visitationsbesøg end forudsat, og processen derfor trækker længere 

ud. 

 

Målet er (sæt x):  

 

Ikke nået Delvis nået Nået 

  X 

Opfølgning på længere sigt:   

Revisitationen i hjemmeplejen fortsætter umiddelbart efter implementeringen af FSlll. 
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Indsatsområde 3: Ældreområdet samarbejder med borgerne  

 

 

 

 

 

Mål 3.1  

Ældreområdets implementerer den nye borgerdialogpolitik på alle arbejdspladser. 

 

Evaluering:  

Ældreområdets implementeringsplan er politisk godkendt. Alle arbejdspladser har lavet 

handleplaner og implementeret borgerdialogpolitikken. 

 

Myndighedsområdet har løbende inddraget Seniorråd og Ældresagen i udfærdigelse af 

informationsbreve. Afgørelsesbreve og kvalitetsstandarder er forenklet og mere læsevenlige. 

På plejecentre og daghjem har Borgerdialogpolitikken været drøftet på Bruger- Pårørende møder, 

på dialogmøder med borgere og evt. deres pårørende i løbet af året, samt på personalemøder.  

 

Den er implementeret på forskellig vis, ifølge aftaler fra disse møder, bl.a ved følgende: 

Borgerdialogpolitikken supplerer grundlaget for indflytningssamtaler/forventningssamtaler og 

beslutninger i de enkelte leve-bo miljøer. Der introduceres til politikken til nyansatte, 

indflytningspjece er revideret og der er kommet yderligere fokus på samarbejdet mellem borgere, 

pårørende og personalet. Hjemmesider er revideret i henhold til politikken. 

 

På aktivitetscentre er afholdt borgerdialogmøder og brugerundersøgelser som grundlag for 

implementering af borgerdialogpolitikken. (TIKO) 

 

Målet er (sæt x):  

 

Ikke nået Delvis nået Nået 

  X 

Opfølgning på længere sigt:   

Myndighedsområdet vil fortsat inddrage Seniorråd og Ældresagen i udfærdigelse af læsevenlige 

breve. På plejecentre, daghjem og aktivitetscentre arbejdes fortsat med udvikling af dialog og 

samskabelse med borgerne. 

 

 

 

 

 

 

Mål 3.2  

Ældreområdet understøtter omdannelsen af Bakkehuset til et brugerstyret Senior – og 

sundhedshus med samme antal brugere i 2018, som i 2016. (To årigt mål) 

 



 

44 

Evaluering:  

I et tæt samarbejde med repræsentanter for Bakkehusets brugere og frivillige, og understøttet af 

ekstern konsulent, er der gennem 2017 arbejdet intenst på, at forberede Bakkehuset til at være 

brugerstyret fra 2018. 

 

Brugerne har stiftet en forening; ’Bakkehuset i Vedbæk’, hvis bestyrelse, sammen med et antal 

aktivitetsgrupper, har forberedt overtagelsen. Der er udarbejdet en samarbejdskontrakt og aftalt et 

formeldt samarbejdsstruktur mellem Bakkehuset og Rudersdal Kommune. Bakkehuset holder 

åbningsfest d. 6. januar 2018 og forventer i stigende grad at inddrage lokalsamfundet i 

Bakkehusets aktiviteter.(TIKO) 

 

Målet er (sæt x):  

 

Ikke nået Delvis nået Nået 

  X 

Opfølgning på længere sigt:   

Der vil i 2018 være et fortsat tæt samarbejde og support til Bakkehuset. 

 

 

 

 

 

Indsatsområde 4: Ældreområdet fremmer et aktivt hverdagsliv 

 

 

 

 

Mål 4. 

Ældreområdet understøtter borgernes selvhjulpenhed gennem udbredelse af 

velfærdsteknologiske og telemedicinske løsninger, herunder virtuel hjemmepleje, 

demensteknologier, Digi-Rehab, Icura Activity, samt bedre brug af hjælpemidler. 

 

Evaluering:  

Min Kontakt: 48 borgere er dags dato tilknyttet. Borgerantal er stigende, men er ikke nået op en 

stigning på 50 %. 

 

Digi Rehab: Målgruppen har været borgere med et § 83a forløb. Det har været svært at 

gennemføre systematisk og fortløbende træning. Borgerne har ikke opnået et ændret behov for 

hjælp, men har oplevet det som en god indsats. 

 

95 % af terapeuterne på plejecentrene tilkendegiver, at de føler sig fagligt bedre klædt på end 

tidligere i forhold til hensigtsmæssigt brug af hjælpemidler. 

 

Målet er (sæt x):  

 

Ikke nået Delvis nået Nået 

 X  

Opfølgning på længere sigt:   



 

45 

 

 

Indsatsområde 5: Ældreområdet yder en individuel hjælp 

 

 

 

 

Mål 5.1  

Ældreområdet sikret løsninger, som imødekommer det stigende behov og følgende stigende 

efterspørgsel efter plejeboliger, midlertidige pladser, ældreboliger og daghjempladser. 

 

Evaluering:  

Ventetiden på den generelle venteliste til plejeboliger har været overholdt hele året. Ventetiden på 

den specifikke venteliste til plejeboliger har været forlænget hele året, men dette til dels på grund af 

borgerne meget specifikke ønsker. 

 

Antallet af færdigbehandlingsdage er faldet 27 dage i 2016 til 16 dage i 2017 

 

Der er etableret nye dagshjempladser med tilknytning til Frydenholm på bevilling via 

værdighedspuljen. 

 

Målet er (sæt x):  

 

Ikke nået Delvis nået Nået 

  X 

Opfølgning på længere sigt:   

 

 

 

 

 

 

Mål 5.2  

Ældreområdet udvikler innovative løsninger med borgeren i centrum på plejecentrene 

Frydenholm og Sjælsø, via et friinstitutionsforsøg. (4 årigt) 

 

Evaluering:  

Borgerne på Plejecentret Sjælsø og Frydenholm kan nu tilkøbe serviceydelser fra en privat 

leverandør. Det er ganske få borgere der har benyttet tilbuddet indtil videre. 

 

Der er indført klippekort på Plejecentret Sjælsø og på Frydenholm som til de øvrige plejecentre, i 

forbindelse med Regeringens beslutning om klippekort til borgere bosiddende på plejecentre, som 

til hjemmeboende borgere. 

 

På Sjælsø er afholdt et møde med repræsentanter fra daghjemsgæsterne og naboer i nærområdet 

med henblik på indkaldelse til et større møde om samskabelse. På Frydenholm afholdes 
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borgermøder og familiemøder, og daghjemsgæster og deres pårørende er inddraget i den 

indholdsmæssig etablering af det kommende daghjem Skovvang. 

 

Der er etableret samarbejde med jobcentret om IGU forløb, og der er få uddannelsesforløb i gang.  

Der er flere IGU forløb til rådighed, end der aktuelt er borgere med behov. 

 

Der er endnu ikke skabt mulighed for øget indtjening via funding. 

 

Der har været afholdt en samskabende temadag om firinstitutioner og muligheder for et friere 

design, med deltagelse af gæster fra et plejehjem i København, Seniorrådets hjemmeplejegruppe 

og lokal MED samt lederrepræsentanter fra Sjælsø og Frydenholm. 

 

Det omkringliggende samfund forventes inddraget og involveret i etablerede aktiviteter i løbet af 

2018.(TIKO) 

 

Målet er (sæt x):  

 

Ikke nået Delvis nået Nået 

 X  

Opfølgning på længere sigt:   

Der arbejdet fortsat efter formålet og målene. 

 

 

 

 

Indsatsområde 6: Ældreområdet  styrker sociale netværk og sundhed 

 

 

 

 

 

Mål 6.1  

Ældreområdet ønsker at styrke livskvaliteten for borgere med demens ved at udvide 

paletten af kommunale tilbud til målgruppen.  

 

Evaluering:  

Der er på alle plejecentre uddannet ressourcepersoner i at anvende scoringsværktøj fra Projekt 

Nord. Plejecentrene implementerer redskabet løbende i løbet af 2017 og 2018. 

 

Redskabet anvendes til borgere, hvor det er relevant til udarbejdelse af individuelle aktivitets-

handleplaner. Personalet kan således efterfølgende støtte op omkring dette hos den enkelte borger 

og derved øge deres livskvalitet. Denne aktivitetsplan inkluderer naturligt hele viften af sociale, 

kulturelle og fysiske tilbud på plejecentrene. 

 

Enkelte plejecentre anvender ikke NORD, men Marte Meo til analyse af aktivitetsbehov.  

Tilbuddet om fælles musikarrangementer er en meget stor succes hos borgerne. Det viste sig at 
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være mere hensigtsmæssigt med færre end 20 borgere pr arrangement. Mange borgere med 

demens har stor glæde af musikterapi.  

 

Flere borgere med demens har haft glæde af individuelle musikforløb. Musikterapi skaber ro, 

glæde og tillid hos borgeren. 

 

Målet er (sæt x):  

 

Ikke nået Delvis nået Nået 

 X  

Opfølgning på længere sigt:   

Der arbejdes videre med udvikling af brug af aktivitetsanalyser for at hjælpe borgerene til en 

meningsfuld hverdag med passende aktiviteter. 

 

 

 

 

 

 

Mål 6.2  

Ældreområdet styrker borgernes mulighed for at mestre og mindske oplevelsen af 

ensomhed gennem kompetenceudvikling og målrettede netværks- og netværksskabende 

aktiviteter på kommunens aktivitetscentre. (Flerårigt mål) 

 

Evaluering:  

Der er i 2017 iværksat to projekter med det formål at kompentenceudvikle og dermed etablere flere 

netværksskabende aktiviteter: 

Uddannelse af 20 frivillige/medarbejdere i konceptet "Fortæl for Livet" i samarbejde med Ældre 

Gamles Værn.  Efterfølgende har der i 2017 været gennemført 17 grupper "Fortæl for Livet" med 

72 deltagere. 2 grupper er fortsat i gang. 

Uddannelse af 20 frivillige/medarbejdere i konceptet "Læseguides". ’Læseguides’, er gennemført i 

samarbejde med Læseforeningen, samt bibliotekerne i Rudersdal, samt kirkerne i Rudersdal. Der 

er 73 deltagere i 11 fortløbende grupper med læseguides - dette projekts kompetenceudvikling 

afsluttes  i begyndelsen af 2018. Herefter evalueres, og konceptet tilpasses til en egentlig 

’Rudersdal-model’. 

Der er gennemført færre af disse grupper end forventet ifølge mål. Der er faldet nogle af de 

uddannede instruktører fra i løbet af året, og efterspørgslen har svaret til det gennemførte antal 

grupper. 

Der har været udbudt særlige aktiviteter uden for almindelig dagtid som for eksempel 

fællesspisning, søndagscafé, operetteaften.  Der har været to busrejser med meget stor tilslutning 

med særligt fokus på det netværksskabende. 

I samarbejde med bl.a. Ældresagen er gennemført ’Danmark spiser sammen’ i uge 17 på de tre 
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aktivitetscentre, og til Mortens Aften gennemførte aktivitetscentrene og Ældresagen i samarbejde 

’Spis sammen’, hvor 226 borgere, her af en del der ikke før er kommet i centrene, spise and og ris 

a la ment. Det er besluttet at dette fremover skal være en tradition. 

 

Målet er (sæt x):  

 

Ikke nået Delvis nået Nået 

  x 

Opfølgning på længere sigt:   

Begge initiativer forsætter i 2018 og vil blive implementeret som en del af aktivitetscentrenes 

indsats for At styrke borgernes mestring af ensomhed. 

 

 

 

 

 

Mål 6.3  

Ældreområdet vil styrke den mentale sundhed for sårbare ældre i alderen 65+, der passer 

deres langtidssyge ægtefælle. 

 

Evaluering:  

Det har på nuværende tidspunkt ikke været muligt at registrere målgruppen i KMD Nexus. 

 

Der er afholdt et møde for borgere, der har en langtidssyg ægtefælle: 

Der er i september 2017 afholdt et eftermiddagsmøde for borgere med en langtidssyg ægtefælle. 

Der var 18 borgere, der deltog i mødet. De fremmødte borgere syntes, at mødet var rigtig godt. Der 

blev efterfølgende etableret et gå-hold, der mødes en gang om måneden i 4 måneder med en 

medarbejder fra Det Forebyggende Team. Formålet er at skabe et frirum for den pårørende, hvor 

de kan få motion samtidig med, at de kan få snakket med andre borgere i samme situation, som 

dem selv. 

 

Da temamødet kun afholdes én gang årligt, tilbydes der løbende hen over året en samtale til de 

borgere, der passer deres syge ægtefælle, og er i alderen 65+. Disse borgere møder teamet på 

deres forebyggende hjemmebesøg. 

 

Der er informeret om tilbuddet til kommunens praktiserende læger og genoptræningscentre: 

I maj måned 2017 blev lægerne orienteret om tilbuddet på det årlige stormøde for de praktiserende 

læger i kommunen. Derudover er kommunens 3 apoteker, genoptræningscentrene, visitationen 

m.fl. orienteret om tilbuddet. Der blev sendt flyers om tilbuddet til alle læger og til kommunens tre 

apoteker, som var vældig godt tilfredse med, at de kunne henvise kunder til dette tilbud. 

 

På kommunens hjemmeside kan man læse et større tema om pårørende, der passer deres syge 

ægtefælle.  

 

Målet er (sæt x):  

 

Ikke nået Delvis nået Nået 

  x 
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Opfølgning på længere sigt:   

Målet er at fortsætte tilbuddet én gang årligt fremover. 

 

 

 

 

 

Mål 6.4  

Ældreområdet vil styrke borgernes mentale sundhed ved at bruge konceptet ’5 veje til et 

godt liv’. 

 

Evaluering:  

’5 veje til et godt liv’ er på aktivitetscentrene fast indarbejdet i hverdagen og tænkt ind i måden 

aktiviteter til borgerne tilrettelægges og udvikles. 

 

På plejecentrene er ”5 veje til et godt liv” fuldt integreret, og det ses hver dag alle 5 veje udfolde sig 

hos beboerne. Der lægges planer for den enkelte beboer i forhold til de 5 veje i en rehabiliterende 

tilgang. Nogle steder har boenhederne fokus på en enkelt ’vej’ ad gangen, i det fælles samvær.  

 

Målet er (sæt x):  

 

Ikke nået Delvis nået Nået 

  x 

Opfølgning på længere sigt:   

’5 veje til et godt liv’ vil fortsat indgå som ramme for ældreområdets arbejde med at styrke 

borgernes mentale sundhed i driftsenhederne. 

 

 

  
 

 

Mål 6.5  

Rudersdal Kommune ønsker at styrke borgernes funktionsniveau og livskvalitet ved 

forankring af kostindsatser, der henholdsvis forebygger underernæring og overvægt. 

 

Evaluering:  

Gennem 2017 har alle plejecentre arbejdet med kompetenceudvikling i brug af screeningsredskab, 

samt i systematisk at implementere screening for spiseudfordringer i forbindelse med indflytning og 

ændring i habituel tilstand. Beboerne tilbydes at blive vejet regelmæssigt, og der samtales med 

borgeren om behov og ønsker til kost og måltider. Ved behov og ved behov udarbejdes tværfaglig 

handleplan for ernæring, der kan involvere sygepleje, pleje- og omsorg, fysio- og ergoterapi og 

kostfaglig bistand.  

 

Der er endnu ikke et fuldt overblik over omfang af behovet for lokalt produceret mad til borgere med 

dysfagi, hvorfor samler produktion heraf ikke er tilrettelagt. 
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Der er stor usikkerhed forbundet med at opgøre antal borgere, som indlægges med 

luftvejssygdomme forårsaget af dysfagi. Derfor ses på udviklingen i det samlede antal indlæggelser 

som følge af nedre luftvejssygdomme velvidende, at der kan være mange andre årsager hertil end 

dysfagi.  

 

Tabellen nedenfor viser antal indlæggelser med nedre luftvejssygdom for borgere med bopæl i 

Rudersdal Kommune i 1. halvår  2015-2017 fordelt på borgere i alderen 0-64 år og borgere 65 år 

og derover. Det fremgår, at niveauet for 65+ årige i 1. halvår 2017 er lavere end i 1. halvår 2015, 

men at niveauet i 2016 ligger væsentligt under niveauet i 2015 og 2017.  

 

 Januar-juni 

Nedre luftvejssygdom 2015 2016 2017 

0-64 år 135 115 157 

65+ år 230 125 205 

I alt 365 240 362 

 

Da antallet af indlæggelser på grund af ernæringsbetinget blodmangel, har vist sig at være en 

upræcis indikator udgår evalueringen af denne. I 2018 vil sammenhænge mellem vægt, 

underernæring og indlæggelser blive fulgt lokalt. 

 

Målet er (sæt x):  

 

Ikke nået Delvis nået Nået 

 X  

Opfølgning på længere sigt:   

Der arbejdes videre i 2018 med systematisering af indsatsen.  I 2018 afklares behov og omfang af 

produktion af særkost til borgere med dysfagi. 

 

 
 
 
 

 

Mål 6.6 

Rudersdal Kommune ønsker at understøtte bæredygtighed og miljø i forbindelse med 

indkøb af fødevarer. 

 

Evaluering:  

Alle kostfaglige medarbejdere samt alle der håndterer og serverer mad for borgere i plejecentre og 

aktivitetscentre, er i 2017 og 2018 under uddannelse i omlægning til økologisk, bæredygtig 

produktion.  

 

Ved udgangen af 2018 skal økologiprocenten være mindst 60 procent, men allerede i 2017 ses en 

betydelig stigning fra 3-10 procent til ca. 45 procent.  Borgere inddrages i dagligdagen med 

samtaler om årstidens frugt og grønt, minimering af madspild, syltning og henkogning etc.  

 

Målet er (sæt x):  Ikke nået Delvis nået Nået 
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  X  

Opfølgning på længere sigt:   

Der arbejdes videre med målet i 2018. 

 

 
 

 

 

Indsatsområde 7: Ældreområdet sikrer høj kvalitet og sammenhæng 

 

 
 
 

 

Mål 7.1 

Ældreområdet nedbringer antallet af unødvendige indlæggelser gennem oprettelse at en 

akutfunktion, kompetenceudvikling og implementering af nyeste viden, jf. 

sundhedsstyrelsens ”Handleplan for Den ælde medicinske patient”.  

 

Evaluering:  

2017 er brugt til at etablere en tværkommunal akutfunktion mellem Gentofte, Gladsaxe og 

Rudersdal Kommuner. Akutfunktionen tages i brug 1. april 2018, hvorfor det ikke er muligt at følge 

effekten af denne for indlæggelsesniveauet i 2017. Da akutfunktionen er en indsats blandt mange 

andre mhp. at reducere antallet af unødige indlæggelser, er målindikatorerne evalueret alligevel. 

 

Det er ikke muligt at trække data for indlæggelser før marts 2018, hvorfor målet foreløbigt er 

evalueret ud fra indlæggelser første halvår 2017. 

 

Tabellen nedenfor viser andel genindlæggelser for borgere på 65 år og derover hhv. med bopæl i 

Rudersdal Kommune og i hele Region Hovedstaden i 1. halvår 2016 og 1. halvår 2017. Det 

fremgår, at andel genindlæggelser for 65+ årige i Rudersdal Kommune fortsat er væsentligt lavere 

end niveauet i Region Hovedstaden.  

 

  1. halvår 2016 1. halvår 2017 

Andel genindlæggelser  Rudersdal Region H Rudersdal Region H 

65+ år 4,28 % 9,73 % 4,74 % 11,06 % 

Note: Tal for 2016 skal tolkes forsigtigt, da Regionen har haft problemer med indberetning af data som følge af 

implementeringen af Sundhedsplatformen.  

 

Tilsvarende viser tabellen nedenfor, at antal forebyggelige indlægger pr. 1.000 65+ årige borgere i 

Rudersdal Kommune fortsat ligger under niveauet for hele Region Hovedstaden.  

 

Antal forebyggelige 
indlæggelser pr. 1.000 borgere 

1. halvår 2016 1. halvår 2017 

Rudersdal Region H Rudersdal Region H 

65+ år 22,9 37,1 32,0 36,4 
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Note: Tal for 2016 skal tolkes forsigtigt, da Regionen har haft problemer med indberetning af data som følge af 

implementeringen af Sundhedsplatformen.  

 

Den tredje målindikator er, at den stigning, der ses for de forebyggelige indlæggelser pga. nedre 

luftsygdomme er stagneret og vendt med udgangen af 2018. Foreløbigt kan målindkatoren kun 

opgøres for 1. halvår 2017. Det fremgår af tabellen, at antal indlæggelser pga. nedre 

luftvejssygdom for borgere på 65+ og derover i Rudersdal Kommune i 1. halvår 2017 er lidt under 

niveauet i 1. halvår 2015: 

 

Antal indl. pga. nedre 
luftvejssygdom 

1. halvår  

2015 2016 2017 

65+ år 230 125 205 

 

 

Målet er (sæt x):  

 

Ikke nået Delvis nået Nået 

  (x) 

Opfølgning på længere sigt:   

Arbejdet på at oprette en tværkommunal akutfunktion fortsætter 

 

 
 
 

 

Mål 7.2 

Rudersdal Kommune vil sikre, at alle kommunens plejecentre har fastilknyttede læger inden 

udgangen af 2019. (Flerårigt mål) 

 

Evaluering:  

Opgjort medio november 2017 er der ansat fasttilknyttede læger på seks af kommunens 

plejecentre. På plejecentrene Byageren, Bistrupvang, Skovbrynet, Æblehaven og Frydenholm er 

alle boliger dækket af ordningen, mens 30 af de 72 boliger på Lions Park Søllerød er dækket. 

Samlet set har borgere i 45 % af kommunens plejeboliger tilbud om at vælge en fasttilknyttet læge 

som praktiserende læge.  

 

Målet er (sæt x):  

 

Ikke nået Delvis nået Nået 

  x 

Opfølgning på længere sigt:   

Forvaltningen vil i samarbejde med kommunens Kontaktlægeudvalg arbejde for at få ansat 

fasttilknyttede læger på de resterende plejecentre i løbet af 2018.  

 

 
 
 

 
 
 



 

53 

 

Mål 7.3  

Ældreområdet styrker det tværfaglige samarbejde i palliation, så borgere og deres familie 

oplever større sammenhæng. 

 

Evaluering:  

Der er på alle plejecentre et stort fokus på den palliative pleje. Der afholdes om alle borgere 

tværfaglige konferencer, samt triagerings- og rehabiliteringsmøder. Der udarbejdes en plan, som 

forener ønsker fra borger og pårørende og som er mulig at effektuere i plejen. Der indgås et tæt 

samarbejde med borgerens læge eller hospice i forbindelse med sygeplejefaglige indsatser.  

 

Målet er (sæt x):  

 

Ikke nået Delvis nået Nået 

  X 

Opfølgning på længere sigt:   

I 2018 implementeres Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger i palliativ pleje. 

 

 

 

 

 

Mål 7.4 

Ældreområdet vil styrke den sundhedsfaglige dokumentation (EOJ) i forbindelse med 

implementeringen af KMD Nexus og Fælles Sprog lll kaldet FSIII (og PPS). (To årigt mål) 

 

Evaluering:  

Ældreområdet har ibrugtaget Nexus i foråret 2017 og implementeret Fælles sprog lll i efteråret 

2017. 

Der er planlagt undervisning af alle medarbejdere inden 1. dec. og FSlll vil være rullet ud inden 

årsskiftet.  

Målet er (sæt x):  

 

Ikke nået Delvis nået Nået 

  x 

Opfølgning på længere sigt:   

Nexus og fælles sprog lll vil fortsat skulle have opmærksomhed i 2018 for at sikre, at der 

gevinstrealiseres for genbrug af data, for anvendelse at effektive visninger og for en bedre 

udnyttelse af systemet. 
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Mål: 7.5   

Ældreområdet vil styrke datakvaliteten af sundheds-, forebyggelses- og træningsydelserne 

ved at implementere Nexus Sundhed.  

 

Evaluering:  

I forbindelse med implementeringen af FSlll i Ældreområdet er Nexus Sundhed og Træning 

implementeret i sundheds-, forebyggelse- og træningsområdet. I 2017 er der foretaget en 

systemteknisk implementering og implementering af indsatskatalog for området. 

 

Det er muligt at trække valide tal på sundheds-, forebyggelse, og træningsområdet inden årets 

udgang. 

Med udgangen af 2017 er det ikke muligt at trække valide data for området, og der vil blive arbejdet 

med workarounds et stykke tid ind i 2018. 

 

Inden årets udgang er manuelle statistikker erstattet af elektroniske dataudtræk. 

Dataudtræk i KMD nexus kan ikke erstatte manuelle statistikker i 2017. De første rapporter 

genereres af KMD ii foråret 2018, hvorefter de skal valideres. 

 

Målet er (sæt x):  

 

Ikke nået Delvis nået Nået 

 x  

Opfølgning på længere sigt:   

Implementeringen af Nexus Sundhed og Træning følges op i 2018 med udvikling af relevant LIS på 

området, herunder kvalitetssikring af datatræk, så området understøttes af valide driftsdata. 

 

 

 

 

 

 

Mål: 7.6 

Ældreområdet implementerer indsatserne under værdighedspuljen til understøttelse af 

kommunens Ældre – og værdighedspolitik.  Værdighedspuljen indeholder projekter inden 

for områderne: Livskvalitet, Selvbestemmelse, Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i 

plejen, samt mad & ernæring. 

 

Evaluering:  

Projekterne under værdighedspuljen er gennemført og midlerne anvendt som planlagt. 

 

Projektet ”Bedre brug af hjælpemidler” på institutioner i Ældreområdet er gennemført. 

Velfærdsteknologien/hjælpemidler er indkøbt og der er gennemført kompetenceudvikling af 

terapeuter på plejecentre. 

 

Der er indkøbt nye møbler og renoveret bygninger samt anlagt 2 sansehaver og en terrasse. 
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På tværs af Ældreområdet er 14 Marte Meo terapeuter under uddannelse, og Marte Meo 

implementeres løbende som metode til analyse af kontakt, samarbejde og aktiviteter med borgere, 

med det mål at opnå bedre kvalitet for borgeren. 

 

Der er gennemført kompetenceudvikling med henblik på øget kvalitet i samarbejdet med borgerne, 

i redskabet NORD og MEOFIII. 

 

For borgere der modtager hjemmepleje, er klippekortsordningen fra tidligere år videreført med 

Værdighedspuljen. 

 

Målet er (sæt x):  

 

Ikke nået Delvis nået Nået 

  X 

Opfølgning på længere sigt:   

 

 

 

 

 

 

 

Mål: 7.7   

Rudersdal etablerer sammen med Lyngby-Taarbæk Kommune og Hørsholm Kommune et 

fælles hjælpemiddeldepot i Nærum, som åbner i september 2017. 

 

Evaluering:  

Fælles kvalitetsstandarder og ydelsesbeskrivelser er godkendt politisk i alle 3 kommuner. Juridiske 

tilretninger i samarbejdsaftalen har forsinket processen og hermed åbningen af det fælles depot. 

 

Målet er (sæt x):  

 

Ikke nået Delvis nået Nået 

X   

Opfølgning på længere sigt:   

Fælles tværkommunalt hjælpemiddeldepot starter administrativt den 01.01.2018 på 3 lokationer og 

flytter sammen på èn lokation senest marts 2018. 
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Mål: 7.8   

Ældreområdet gennemfører en nytænkning af hjemmeplejen med udvikling af en ny 

driftsmodel, som tilgodeser hensynet til borgernes ønsker og samtidig løser udfordringerne 

forbundet med at plejeopgaver i stigende grad flytter fra sygehusene til den kommunale 

pleje. 

 

Evaluering:  

Der har været arbejdet med at styrke den daglige økonomistyring gennem indførelse af MFR(mit 

forventede regnskab – et modul i Opus). Dette giver overblik og transparens, hvilket styrker 

økonomistyringen. Der er udarbejdet skabelon for fremtidige nøgletal. 

 

Der har været deltagelse i KL´s workshops for effektive styringsmodeller i Ældreområdet og 

endelige har der været gennemført en studierejse til Holland for at studere en altenativ 

organisationsmodel med faglige selvledende små hjemmeplejegrupper, karakteret ved høj 

effektivitet, høj medarbejdertilfredshed og høj borgertilfredshed. 

 

Målet er (sæt x):  

 

Ikke nået Delvis nået Nået 

  X 

Opfølgning på længere sigt:   

Der fremlægges elementer til en ny model for hjemmeplejen og der lægges op til et gennemførelse 

af et pilotprojekt for en ny organisation i hjemmeplejen. 
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Økonomi 

 

 
 
 
 
 

 1.000 kr. (2017 Priser)
Regnskab 

2016

Korrigeret 

budget 

2017

Budget 

2018

ÆLDRE I ALT  605.260    600.641  605.434 

Ældre ledelse, administration, visitation m.v.     31.316       31.225     29.647 

Beredskab       2.856         2.612       3.474 

Køb af hjemmepleje mv.  129.797    135.221  146.802 

Hjemmepleje drift     16.532         6.578       5.961 

Hjemmesygepleje drift     41.587       40.536     37.495 

Hverdagsrehabilitering       2.954         2.944       2.987 

Plejecentre inkl. bygningsdrift  333.356    335.775  339.773 

Daghjem     14.888       14.956     14.828 

Brugerbetalinger   -34.415     -39.066   -39.750 

Aktivitetscentre     17.328       16.316     13.155 

Kørsel Ældre       4.348         4.344       4.428 

SOSU Elever       7.753       12.494     12.684 

Køb og salg af plejepladser   -15.999     -17.613   -20.235 

Terminalpleje       1.346         1.215       1.231 

Overførsel af Adm. udgifter     18.802       18.802     15.825 

Tilskud til  seniorråd m.v.       1.161            759       1.394 

Lejetab       1.483         2.548       2.761 

Øvrige drift       1.046         2.551       4.386 

Forebyggende hjemmebesøg       1.633         1.702       1.728 

Hjælpemidler og depot     27.487       26.743     26.860 

Analyse og akutenhed              -                  -         2.000 

Velfærdsteknologi m.v.             94         1.162       2.191 

DÆMP akutfunktion              -           1.194       1.673 

SUNDHED I ALT  234.910    257.510  278.490 

Handicapkørsel       2.652         2.540       2.540 

Aktivitetsbestemt medfinansiering  182.000    198.962  221.133 

Hospice m.v.       2.070         2.550       2.579 

Vederlagsfri fysioterapi     12.198       12.397     12.598 

Sundhedsfremme og forebyggelse       2.122         4.728       3.681 

Kommunal genoptræning       1.764         1.705       1.749 

Genoptræningscenter     30.294       32.820     32.364 

Kørsel sundhed       1.809         1.808       1.846 

ÆLDRE OG SUNDHED TOTAL  840.170    858.151  883.924 
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Nøgletal 

 

Befolkningsstatus  

Befolkningssammensætning i Rudersdal  2015 2016 2017 

60-79 år 12.114 12.174 12.397 

80 år + 3.524 3.547 3.624 

I alt 15.638 15.721 16.021 

 

 

Personalestatus Uge 40 

 2015 2016 2017 

Antal ansatte - årsværk 1.115 1.126 1.106 

 

 
 

Sygefravær 

 

 

Sygefravær opgjort i %:                                                               

01.10.2016 – 30.09.2017 6,2 %* 

01.10.2015 – 30.09.2016 6,9 % 

01.10.2014 – 30.09. 2015 6,4 % 

01.10.2013 – 30.09. 2014                      -             

01.10.2012 – 30.09. 2013 6,1 % 

*Definitionen af sygefravær er ændret til en sammensætning af arbejdsskade, sygdom og delvis sygdom. Anvendes den gamle 

definition, så er sygefraværsprocenten 6,9%. 

 

 

 
 

Personaleomsætning i Ældreområdet  

2017 16,5 % 

2016 19,0 % 

2015* 20,4 %  

2014* 21,6 %  
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2013 19,6 % 

2012 17,4 % 

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

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

 

 

Institutioner på Ældreområdet 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Byageren 

 

Plejecentret Sjælsø 

Genoptrænings- og  

aktivitetscenter Teglporten 

Skovbrynet 

 

 

 
 

 

 

Lions Park - 

Birkerød 

Frydenholm, Æblehaven 

 
Hegnsgården 

Krogholmgård 

Lions Park - Søllerød  

 

 

 

 

 

 

 

Bakkehuset 

Rønnebærhus  

Bistrupvang 

 

Kernehuset 

  

Plejeboliger Genoptræning Daghjem Aktivitetscentre 
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Oversigt over plejecentre pr. 1. november 2017 

 

 

Gennemsnitsalder for beboere i plejebolig Uge 40 

 2015 2016 2017 

Gennemsnitsalder for beboere i plejebolig 85,1 år 85,0 år 84,8 år 

 

 

 

Boligstatus 
 

2016 

 

2017 

Antal plejeboliger 567 567 

Antal midlertidige pladser 68 68 

Antal ældre og pensionistboliger med kommunal anvisningsret 422 422 

Gns. ventetid til plejebolig på den generelle venteliste 32 dage 13 dage 

Gns. ventetid til plejebolig på den specifikke venteliste 209 dage 229 dage 

Gns. Ventetid til ældrebolig på den specifikke venteliste 363 dage 374 dage 

 

Institutioner Plejeboliger 
Midlertidige pladser 

inkl. genoptræning 
Daghjemsplads 

Lions Park Søllerød 72   

Lions Park Birkerød 81   

Bistrupvang 50   

Byageren 72   

Hegnsgården 21 45  

Krogholmgård 31 1  

Sjælsø 135  42 

Skovbrynet 24 20  

Æblehaven 22 2  

Frydenholm 59  28 

Rønnebærhus 0  25 

I alt 567 68 95 
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Belægningsstatus 01.01. - 30.09 

Belægningsprocenten på: 2015 2016 2017 

Plejeboliger 96,6 % 97,2 % 96,0 % 

Midlertidige pladser  94,9 % 83,3 % 89,3 

 

 

 
 

Opholdstid i permanente plejeboliger  

 1.10.14-0.9.15 1.10.15-0.9.16 1.10.15-0.9.17 

Antal indflytninger - alm. plejeboliger 144 144* 199 

Gns. antal opholdsdage for fraflyttede beboere – 
alm. plejeboliger 

798,2 dage 876,8 dage* 795,3 dage 

Antal indflytninger – demens plejeboliger 13 11 8 

Gns. antal opholdsdage for fraflyttede beboere – 
demens plejeboliger 

1044,8 dage - 564,7 dage 

Antal indflytninger – plejeboliger for yngre 1 0 2 

Gns. antal opholdsdage for fraflyttede beboere – 
plejeboliger for yngre 

3.734 dage 0 8642 dage 

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

 

 

 

Oversigt over private leverandører i hjemmeplejen Personlig pleje Praktisk hjælp 

 

Omsorg Sjælland 
x x 

 

P.Obel Hjemmeplejeservice 
x x 

 

Lions Park Birkerød 
x x 

 

Lions Park Søllerød 
x x 

 

 

 

 
 

Visitationsstatus Uge 40 

 2015* 2016 2017 

Visiterede timer i kommunal og privat hjemmepleje: 

- Antal timer i kommunal+privat hjemmepleje 6.171 6.185* 6.149 

Visiterede timer, kommunal hjemmepleje 

- Antal timer, personlig pleje 2.838 3.194* 3.230 

- Antal timer, praktisk bistand 2.095 2.036 2.004 

Visiterede timer, private firmaer 

- Antal timer, personlig pleje 487 483 395 

- Antal timer, praktisk bistand 751 473 520 

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

Leverandørstatus                                                                                             Uge 40 

 Antal 

leverandører 

Antal 

Modtagere 

Kommunal hjemmehjælp  1.115 

Private leverandører af hjemmehjælp  476 
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Madservice Uge 40 

 2015 2016 2017 

Antal modtagere af mad fra Din Private Kok 80 98 - 

Antal modtagere af mad  fra Det Danske Madhus 270 225 293 

 
 
 
 
 
 
 
 

Indkøbsordning Uge 40 

 2015 2016 2017 

Antal modtagere af indkøb 566 497 501 

 

 

 

 

 

 

 

Procentvis fordeling af 

visiterede timer i 

hjemmeplejen  

2016 

 

2016 

 

2017 2017 

 Private 

leverandører 

Kommunal 

leverandør 

Private 

leverandører 

Kommunal 

leverandør 

Praktisk hjælp 19 % 81% 20,6 % 79,4 % 

Personlig pleje 13 % 87 % 10,9 % 89,1 % 

Samlet fordeling 15,5 % 84,5 % 14,9 % 85,1 % 
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AKTIVITETSCENTRE: 

 

 

 
 

Brugerstatus Uge 39/40 

Antal brugere af aktivitetscenter: 2015* 2016 2017 

Kvindelige brugere 668 847 906 

Mandligere brugere 301 369 368 

Gns. antal brugere pr. dag 205 346 281 

Gns. antal brugere pr. dag med kørselsordning 18 24 25,6 

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

 

 

GENOPTRÆNING:  

 

Belægningsstatus 01.01 – 30.09 

Belægningsprocenten på: 2015 2016 2017 

- døgngenoptræningspladser 97,1 % 89,1 % 89,7 % 

 

 

 

 

 
 

Sundhedsloven(Teglporten og Skovbrynet) 01.01- 30.09 

 2015 2016 2017 

Antal almene genoptræningsplaner 1085 975* 1150 

Antal unikke brugere på aktivitetscentrene 
 

Uge 39 /40  

Rønnebærhus 540 

Bakkehuset 407 

Teglporten 327 

I alt 1.274 
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Antal specialiserede genoptræningsplaner 181 163** kommer 

*Almene GOP er opgjort som antal almene genoptræningsplaner modtaget i perioden. 

**Specialiserede GOP opgjort som antal unikke borgere, der modtog specialiseret genoptræning i perioden. 

 

 

 
 

Vederlagsfri fysioterapi 01.01- 30.09 

 2015 2016 2017 

Antal borgere, der har modtaget vederlagsfri fys hos 

privat praktiserende fysioterapeut 
709 742 kommer 

 

 

 
 

Forløbsprogrammer (Antal borgere) 01.01- 30.09 

 2015 2016 2017 

KOL forløbsprogram 8 uger 20 47 55 

Diabetes kost 30 35 26 

Diabetes træning (Teglporten) 21 28 35 

Kræft forløbsprogram 36 34 59 

Rygestopkurser 40 26 21 

 

 

 

HJÆLPEMIDLER/BOLIGINDRETNING: 

Borgerstatus  

 2015 2016 2017 

Antal borgere, der modtager 

hjælpemidler/boligændringer 
3.705 4.003 3.945 

 

 

 

Hjælpemiddelstatus 01.01 – 30.09 

 2015 2016 2017 

Antal kørsler af hjælpemidler 3.938 4.141 3.933 
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Antal hjælpemidler/enheder 

udlånt/hjemtaget/repareret 
9.941 10.726 14.815 

 

 

Nødkald Uge 40 

 2015 2016 2017 

Antal borgere med nødkald 655 641 691 

Antal borgere med GPS 49* 39* 60 

*Antallet af borgere med GPS i 2015 dækker både hjemmeboende borgere og borgere på plejecenter i modsætning til tidligere, hvor 
tallene alene dækkede hjemmeboende borgere.   

 

 

 
 

Hverdagsrehabilitering  2015** 2016 2017 

Antal henviste borgere til rehabilitering 511 617 397 

Andel, som bliver selvhjulpne*    

Personlig pleje 64 % 47 % 61 % 

Bad 67 % 54 % 
69 % 

Kompressionsstrømper 63 % 59 % 
66 % 

Tøjvask 68 % 45 % 
65 % 

Rengøring 76 % 42% 
50 % 

Indkøb 65 % 63 % 
77 % 

Måltid 61% 51 % 
72 % 

*Antal for 2017 er frem til uge 40 i 2017 
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SUNDHEDSUDDANNELSER: 

 

Aktivitetsstatus 01.01 – 30.09 

 2015 2016 2017 

Dimensionerede social -  og sundhedshjælperelever  89 89 26 

Dimensionerede social – og 

sundhedsassistentelever 

23 23 41 

Dimensionedere sygeplejestuderende 78+ 78+ 43,7* 

Antal social – og sundhedshjælperelever opstartet i 

perioden 

69 26 21 

Antal social – og sundhedsassistentelever opstartet 

i perioden 

23 19 20 

Antal sygeplejestuderende opstartet i perioden 42+ 40 27 

Antal ernæringselever opstartet i perioden 3 2 0 

*Ny fordelingsnøgle juni 2017.



 

 

 

 

 

 

RUDERSDAL 

KOMMUNE 

 
Ældreområdet 

Stationsvej 36 

3460 Birkerød 

www.rudersdal.dk 

 

Åbningstid 

Mandag, tirsdag kl. 10-15 

Onsdag lukket 

Torsdag kl. 10-17 

Fredag kl. 10-13 
 


