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Præsentation og profiler 

Rudersdal kommunes Ældre – og værdighedspolitik 

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

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

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

 
 

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

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

 



 

 

 

Rudersdal Kommunes overordnede personalepolitik 

Rudersdal Kommune er en moderne arbejdsplads i stadig udvikling. Medarbejderne er kommunens vigtigste aktiv i 

løsningen af opgaverne. Rudersdal Kommune tilbyder arbejds- og udviklingsbetingelser, der sætter medarbejderne i 

stand til at indfri de krav og forventninger, der stilles på den enkelte arbejdsplads. Forventninger, der har deres udspring i 

kommunens målsætninger og værdier. 

  

Rudersdal Kommune er således kendetegnet ved: 

  

Vi er en attraktiv arbejdsplads 

� Med et godt arbejdsmiljø – fysisk og psykisk 

� Med indflydelse og ansvar 

� Vi værdsætter og anerkender hinanden 

� Vi prioriterer balancen mellem arbejdsliv og privatliv 

  

med kompetente og engagerede medarbejdere  

� Vi uddanner os 

� Vi lægger vægt på fagligt kompetente løsninger 

� Vi lærer af hinanden og udvikler os sammen 

� Vi sætter vore kompetencer i spil og tænker nyt 

  

der arbejder effektivt med kvalitet i arbejdet 

� Vi sætter mål og følger op 

� Vi arbejder smidigt og rationelt 

� Vi samarbejder og tænker i helheder 

� Vi er førende i udnyttelsen af IT 

  

og har en fremsynet ledelse på alle niveauer 

� Der arbejder strategisk med udvikling af organisationen 

� Der har øje for både proces og resultat 

� Der motiverer og inspirerer gennem dialog og handling 

� Der er synlige med personlig og faglig integritet 
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Fysiske rammer: 
Plejecenteret Byageren, Byageren 2, 2850 Nærum: 
Bygget i 2012 og består af 72 lejligheder med 2 rum, bad og tekøkken. Hver lejlighed har enten 
altan eller lille terrasse. Lejlighederne er placeret om lyse og rummelige fælleslokaler. Opdelt i 6 
leve-bomiljøer. Byggeriet omfatter et fælleshus med træningslokale, fællessal og administration. 
Byggeriet er omkranset af en skærmet sansehave. 
 
 
Organisation: 
Plejecenter Byageren består af Plejeboligerne Byageren 
 
 
Institutionens væsentligste arbejdsopgaver: 
Pleje og omsorg til 72 beboere på plejecenteret Byageren 
 
Institutionens egne værdier:   
Plejecenter Byageren arbejder under mottoet: Leve livet – hele livet. 
Det er vigtigt, at enhver beboer hver dag føler sig set, hørt og forstået.  
Og vi skal huske på, at det væsentlige i livet kalder på langsomhed 
 
Endvidere mener vi at Byageren skal være et hjem, hvor: 
 

• man får den pleje og omsorg, man har behov for  
• man kan være sig selv, når man har brug for det.  
• man kan være sammen med andre, når man har lyst til det  
• man får mulighed for at bruge sine ressourcer  
• man får tilbud om kulturelle arrangementer og om at lære nyt.  
• familie og venner føler sig velkomne og hjemme. 
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Byagerens indsatsområder – mål og handleplaner for 2018 

 
 

 
Indsatsområde 1: Udvikling og fornyelse 
 

 
 
 
Mål 1.1 
Plejecenter Byageren omlægger kostproduktion fra ko nventionel produktion til bæredygtig 
produktion og sikrer, at minimum 60 procent af råva reindkøbet er økologiske inden 
udgangen af 2018. 
 
Baggrund: 
 

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

Mål indikatorer: 
 

Måling af madspild i september 2018 viser reduktion i spild i forhold til 
spildanalyser i 2017. 
 
Økologiprocenten måles løbende og ses stigende året igennem. 
 

Beboerinddragelse: 
 

Beboerne inddrages i forbindelse med madsmagninger og 
tilfredshedsundersøgelser. 
 

Handleplan:  
 

Kostfagligt personale deltager i kompetenceudvikling og fortsætter 
omlægning af produktionen. 
 

 
 
 
Mål 1.2  
Inden udgangen af 2018 er der overensstemmelse mell em kommunens indkøbsaftaler og 
indkøb på Plejecenter Byageren. 
 
Baggrund: 
 

Der er digitalt, ved hjælp af e-handel, skabt mulighed for i stort omfang at 
skabe overensstemmelse mellem fordelagtige indkøbsaftaler og 
Plejecenter Byagerens faktiske forbrug ved indkøb. 
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Mål indikatorer: 
 

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

Beboerinddragelse: 
 

Ikke relevant 

Handleplan: 
 

De medarbejdere på Plejecenter Byageren, der indkøber varer, skal 
deltage i Ældreområdets introduktion og kompetenceudvikling i brugen af 
kommunens indkøbssystem.  
 
De løbende tilsendte statistikker danner grundlag for dialog mellem 
ledelse og indkøbere for at sikre at indkøbsaftalerne overholdes. 
 

 
 
 
 

 
Indsatsområde 2: Byageren samarbejder med borgerne 
 

 
 
 
Mål 2.1  
Beboere, der flytter ind på Plejecenter Byageren, o plever sig støttet og godt hjulpet i 
overgangen fra eget hjem, både fysisk, psykisk, men talt og socialt.   (Budgetmål) Flerårigt 
mål. 
 
Baggrund: 
 

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

Mål indikatorer: 
 
 

Beboere og deres nærmeste giver ved opfølgningssamtale 3 måneder 
efter indflytning, udtryk for, at der har været et godt samarbejde mellem 
hjemmepleje, daghjem og plejecenter, og min. 90 % føler sig godt hjulpet 
i denne særlige livsfase.  
 

Beboerinddragelse: 
 

Ved: 
• indflytnings- og opfølgningssamtaler med beboerne og evt. deres 

familie. 
• Beboer-pårørenderåd  
 
På individuelt niveau: 
Den enkelte beboer og evt. dennes nærmeste, inddrages i planlægning 
og udførelse af flytningen 
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Handleplan:  
 

På Plejecenter Byageren inviteres kommende beboere og deres familier 
på besøg inden indflytning. 
 
Medarbejderne kontakter kolleger fra visitation, hjemmepleje, daghjem 
eller midlertidige pladser for at forhøre sig om tiltag, der vil kunne hjælpe 
beboerne til den mest kvalitative flytteproces. 
 
Medarbejderne sikrer sig, at kommende beboere er bekendt med den 
frihedsgrad, der er i forhold til selvbestemmelse i egen bolig, f.eks. at 
beboeren må tage husdyr med, male væggene, have gæster som 
ønsket, indtage mad og drikke efter ønske etc.  i henhold til husordenen. 
 
Kommende beboere og evt. deres familie, inviteres til indflytningssamtale 
senest 2 uger efter indflytning og til opfølgningssamtale senest efter 3 
måneder efter indflytning. 
 
En leder fra Plejecenter Byageren vil deltage i en tværgående 
projektgruppe, der skal udvikle faglige redskaber, instrukser og 
arbejdsgange der understøtter målet, ligesom gruppen sikrer 
koordinering, vidensudvikling og vidensdeling. 
 

 
 
 
 

 
Indsatsområde 3: Byageren fremmer et aktivt hverdag sliv 
 

 
 
 
Mål 3.1   
Plejecenter Byageren vil nedsætte antallet af indlæ ggelser ved at behandle beboere med 
akut opstået sygdom eller forværring af sygdom, der  ikke har behov for 
sygehusindlæggelse via den tværkommunale akutfunkti on. 
 
Baggrund: 
 

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

Antal beboere, der indlægges fordi Plejecenter Byageren ikke kan levere 
den nødvendige indsats reduceres (kan opgøres på hospitalet) 
 
Antal beboere, der ligger på hospitalet men kunne plejes og behandles af 
akutfunktionen reduceres (kan opgøres på hospitalet) 
 
Antal beboere, der indlægges få dage efter færdigbehandling i 
akutfunktionen reduceres. Dette følges af Ældreområdet mhp. at sikre at 
den kommunale akutfunktion ikke forsinker behandlingen af borgere, der 
har brug for indlæggelse. 
 

Beboerinddragelse: 
 

Ikke relevant 
 

Handleplan:  
 

Plejecenter Byageren følger den implementeringsplan, der er udarbejdet 
for den tværkommunale akutfunktion. 
 
Plejecenter Byageren implementerer samarbejdsflader med den 
tværkommunale akutfunktion. 
 
Ledelsen på Plejecenter Byageren igangsætter eventuelle nødvendige 
forandringsprocesser i relation til akutfunktionen.  
 

 
 
 

 
Indsatsområde 4: Byageren yder en individuel hjælp 
 

 
 
 
Mål 4,1  
Plejecenter Byageren vil styrke en tværfaglig og he lhedsorienteret indsats til beboere med 
palliative forløb (flerårigt mål). 
 
Baggrund: 
 

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

Mål indikatorer: 
 
 

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

Beboerinddragelse: 
 

Beboeren og familien inddrages i det palliative forløb. 

Handleplan:  
 

Plejecenter Byageren implementerer de reviderede anbefalinger for den 
palliative indsats til beboere og deres familier, 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.   
 

 
 
 
Indsatsområde 5: Byageren styrker sociale netværk o g sundhed 
 

 
 
 
Mål 5.1 
Plejecenter Byageren vil øge livskvaliteten i forbi ndelse med mad og måltider, samt 
nedsætte antallet af luftvejssygdomme og uønskede v ægttab hos beboere med dysfagi. 
 
Baggrund: 
 

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

Mål indikatorer: 
 
 

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

Beboerinddragelse: 
 

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

Screening indgår senest fra medio 2018 som en del af den 
sygeplejefaglige udredning ved opstart af nye beboere. 
 
Den af Ældreområdet udarbejdede instruks for tværfaglig indsats i forhold 
til ernæringsindsats og dysfagi implementeres. 
 
Ergoterapeuten deltager i den tilbudte kompetenceudvikling i udredning 
og behandling af dysfagi. 
 
Ud fra analyse af screening af problemer med at spise vurderes behov 
for fremstilling af speciel mad til borgere med dysfagi. 
 
Produktion af ernæringskorrekt og æstetisk mad til borgere med dysfagi  
Igangsættes i muligt omfang, dels lokalt, dels centralt med levering på 
tværs af Ældreområdet.  
 
Beboere og deres familier med behov herfor, får tilbudt information om 
dysfagi og hensigtsmæssig kost, med det mål at øge viden og lette 
hverdagen. 
 

 
 
 
 
Mål 5.2 
Plejecenter Byageren vil hjælpe beboerne med at sty rke deres netværk og give af sig selv. 
 
Baggrund: 
 

Målet bygger videre på mål fra 2017 under devicen "5 veje til et godt liv". 
Under dette mål vil vi arbejde med "Styrk dit netværk", "Giv af dig selv" og 
"Vær til stede i nuet". 
 

Mål indikatorer: 
 
 

De beboere, der indgår i handlingen: Samtalegrupper med "Fortæl for 
livet", vil lære hinanden bedre at kende, også på tværs af husene, og 
måske danne nye venskaber. Vi vil kunne se, at disse beboere giver 
hinanden større opmærksomhed. 
 

Beboerinddragelse: 
 

Beboerne deltager i grupper om "Fortæl for livet". 
 

Handleplan:  
 

På Plejecenter Byageren vil Beskæftigelsesvejlederen, der har 
gennemgået kurset "Fortæl for livet", i 2018 gennemføre 3 forløb. 
 
Der evalueres efter hvert forløb med inddragelse af beboerne, deres 
kontaktpersoner og afdelingsleder. 
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Indsatsområde 6: Ældreområdet sikrer høj kvalitet o g sammenhæng 
 

 
 
 
Mål 6.1  
Plejecenter Byageren vil øge antallet af velkoordin erede behandlingsforløb for beboerne i 
samarbejde med de fast tilknyttede praktiserende læ ger. (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, herunder 
Plejecenter Byageren. Ved udgangen af 2017 havde 33 beboere dvs. 46 
% på Plejecenter Byageren valgt at skifte til en fast tilknyttet læge. 
 

Mål indikatorer: 
 
 
 

At alle beboere på Plejecenter Byageren er informerede om og tilbudt 
hjælp til lægeskift til de fast tilknyttede praktiserende læger. 
 
At Plejecenter Byageren har anmodet praktiserende læger om et 
systematisk planlagt opsøgende hjemmebesøg til alle beboere én gang 
årligt. 
 
At beboere, der har fast tilknyttede praktiserende læger ikke har større 
forbrug af sovemedicin, psykofarmika, morfica og anden smertestillende 
medicin, end de har behov for. 
 

Beboerinddragelse: 
 

Beboerne informeres og inddrages i forbindelse med tilbud om 
fasttilknyttet læge på plejecentret. 
 

Handleplan:  
 

Vi vil fortsat have besøg af de fast tilknyttede læger hver uge.  
 
Vi vil fortsat opkvalificere viden i dialog mellem de fast tilknyttede læger 
og medarbejderne på Plejecenter Byageren 
 
Vi har sammen med de fast tilknyttede praktiserende læger, fokus på om 
beboernes forbrug af sovemedicin, psykofarmika, morfica og anden 
smertestillende medicin er relevant i forhold til deres behov. 
 
Vi vil fortsat afholde ½ årlige evalueringsmøder med de fast tilknyttede 
praktiserende læger, Byagerens lederteam og sygeplejersker. 
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Mål 6.2   
Plejecenter Byageren vil styrke kvaliteten af den s undhedsfaglige dokumentation i 2018. 
 
Baggrund: 
 

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

Mål indikatorer: 
 

Journalaudits viser om Plejecenter Byageren dokumenterer i 
overensstemmelse med vedtagne arbejdsgange. (Nexus/FSIII). 
 

Beboerinddragelse: 
 

Ikke relevant. 

Handleplan:  
 

FSIII projektgruppen kvalitetssikrer arbejdsgange og tilretter instrukser og 
vejledninger til den nye dokumentationsmetode. Plejecenter Byageren 
følger disse, idet medarbejderne tilegner sig de fornødne kompetencer. 
 

 
 
 
Mål 6.3  
Plejecenter Byageren vil implementere de nye krav i  forhold til EU´s 
databeskyttelsesforordning, 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: 
 
 

Plejecenter Byagerens medarbejdere er gjort bekendte med reglerne 
indenfor sikkerhed inden den 25.05.2018. 
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Beboerinddragelse: 
 

Ikke relevant 

Handleplan:  
 

Plejecenter Byageren følger den af Sekretariatet udarbejdede handleplan 
for implementeringen i Ældreområdet.  
 

 
 
 
 
Mål 6.4   
Plejecenter Byageren styrker tværfaglige og sammenh ængende relevante indsatser i 
komplekse borgerforløb. 
 
Baggrund: 
 

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

Mål indikatorer: 
 
 

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

Beboerinddragelse: 
 

Beboeren inddrages om egne forhold. 

Handleplan:  
 

Ældreområdet iværksætter kompetenceudvikling af relevante 
medarbejdere i forhold til f.eks. akut sygepleje, tidlig opsporing, 
polyfarmaci, geriatri, demens, rehabilitering og palliation.  Der tilbydes 
intern og ekstern undervisning med afsæt i det enkelte 
plejecenter/distrikts behov. Der vælges ud fra et emnekatalog udarbejdet 
af konsulenterne på bagrund af den nationale handleplan. Plejecenter 
Byagerens medarbejdere tilbydes undervisning i relation hertil. 
 
Uddannelse af minimum 2 tovholdere i sundhedsfaglig diplommodul med 
fokus på praksisrefleksion/ klinisk ræssonering  
 
Tovholderne faciliteter praksisrefleksion/klinisk ræsonnering på 
tværfaglige møder med udgangspunkt i et komplekst borgerforløb i egen 
enhed. 
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Mål 6.5  
Plejecenter Byageren vil i 2018 og 2019 styrke meda rbejdernes arbejde med systematiske 
læringsprocesser i forhold til patientsikkerhed og kvalitetssikring. 
 
Baggrund: 
 

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

Mål indikatorer: 
 

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

Beboerinddragelse: 
 

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

Handleplan:  
 

Byagerens lederteam opdaterer lokale patientsikkerhedsgrupper og 
patientsikkerhedsambassadører (tidl. sagsbehandlere af utilsigtede 
hændelser). 
 
Patientsikkerhedsgruppen udarbejder strategi for kvalitets- og 
forbedringsarbejdet. 
 
Plejecenter Byageren arbejder lokalt med indsatsområder og afprøvning 
af nye arbejdsgange i henhold til strategi.  
 
I uge 12 afholdes tværsektoriel kampagneuge med fokus på 
patientsikkerhed i overgange mellem hospital og kommuner. Der vil være 
mulighed for udvekslingsbesøg. Plejecenter Byageren deltager med hhv. 
tilbud og medarbejdere. 
 
Patientsikkerhedsgruppen sikrer løbende opfølgning og udarbejder 
statusrapport ultimo 2018. 
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Indsatsområde 7: Ældreområdet fremmer et attraktivt  arbejdsmiljø  
 

 
 
 
Mål 7.1  
Plejecenter Byageren har fokus på systematisk intro duktion og sidemandslæring således at 
nyansatte hurtigt føler sig vel modtaget og integre ret samt kompetent til opgaven. (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: 
 
 

Nyansatte medarbejdere giver ved 6-ugers og 3-måneders samtaler efter 
ansættelse, udtryk for at være vel modtagne og velintroducerede, og at 
de hurtigt har følt sig hjemme i opgavevaretagelsen og på Plejecenter 
Byageren. 
 

Beboerinddragelse: 
 

Ikke relevant 

Handleplan:  
 

Plejecenter Byageren reviderer og tilpasser introduktionsmateriale og -
forløb. 
 
Plejecenter Byagerens lederteam afholder systematiske samtaler efter 6 
uger og 3 måneders ansættelse. Feed back herfra drøftes på 
teamledermøder i maj og november, og introduktionsplanerne tilpasses 
eventuel ny viden. 
 
Ældreområdet og HR udarbejder elektronisk fratrædelsesskema, som 
besvares anonymt af alle medarbejdere i forbindelse med fratrædelse. 
Plejecenter Byagerens lederteam vil følge op på besvarede 
fratrædelsesskemaer i maj og november måned. 
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Evaluering af indsatsområder og mål fra virksomheds plan 2017  

 
 

 
Indsatsområde 1: Sundhed 

 

 
 
 
Mål 1.1  
Byageren skal styrke beboernes sundhed ved blandt a ndet at implementere 
Forebyggelsespakkernes anbefalinger i relevant omfa ng på grund - og udviklingsniveau i 
2015-17 i henhold til politisk beslutning. 
 
Evaluering: 
På Plejecenter Byageren har vi arbejdet med hygiejne i forhold til forebyggelse af 
urinvejsinfektioner og håndhygiejne, herunder korrekt brug af handsker.   
 
Urinvejsinfektioner: Vi har i foråret foretaget en registrering af, hvor mange beboere der har 
gentagne urinvejsinfektioner, og der er iværksat ny procedure ved nedre hygiejne: De beboere der 
har brug for hjælp til nedre hygiejne, hjælpes med dette i sengen for at sikre så god hygiejne som 
muligt.  
 
Der er ikke sket et fald i urinvejsinfektioner hos beboere i forebyggende behandling, til gengæld er 
der færre nyopståede tilfælde af urinvejsinfektioner. Vi tænker at det skyldes den øgede fokus på 
nedre hygiejne og hjælp til dette. 
 
Håndhygiejne, herunder korrekt brug af handsker: Plejecenter Byagerens sygeplejersker har 
arrangeret og afholdt faglig cafe om emnet håndhygiejne og brug af handsker. Vi har ikke målt en 
effekt af undervisningen, men kan se, at medarbejderne har fokus på håndhygiejne og korrekt brug 
af handsker, og antager, at medarbejderne dermed har mindsket risikoen for at smitte beboerne 
med infektioner. 
 
På Plejecenter Byageren har vi endvidere arbejdet med: 
Alkohol og stoffer: Der er uddannet en ny ressourceperson som tovholder for indsatsområdet.  
Derudover er der afholdt samtaler med de (få) beboere, der har et uforholdsmæssigt stort 
alkoholforbrug, med fokus på, om alkoholforbruget er ønsket, hvad der er årsag og om 
konsekvensen af et fortsat stort forbrug. Især har der været opmærksomhed på, om 
alkoholindtaget kunne skyldes en selvmedicinering hos beboeren pga. psykisk mistrivsel. Effekten 
har været en øget opmærksomhed hos både kontaktpersoner og også beboerne på, om det store 
forbrug skyldes ”selvbehandling” af psykiske sideeffekter af andre livssituationer. 
 
Målet er (sæt x):  
 

Ikke nået Delvis nået Nået 

  X 
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Opfølgning på længere sigt:   
Vi vil til stadighed have fokus på hygiejne og alkohol/stof indtag. 
 

 
 
 
Mål 1.2  
På Plejecenter Byageren vil vi til stadighed foreby gge indlæggelser af beboerne ved at 
forankre arbejdsgange for tidlig opsporing. 
 
Evaluering:  
På Byageren har vi valgt, at der triageres dagligt på triagemøder i hvert enkelt hus med deltagelse 
af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og sygeplejerske. 
 
Det har haft den ønskede effekt: 

• At alle social- og sundhedshjælpere føler sig kompetente (her defineret som: viden, kunnen 
og tilladelse) til at observere og videregive observationer i henhold til triage, med særligt 
ansvar i forhold til beboere, der er i grøn triage 

• At alle social- og sundhedsassistenter føler sig kompetente (her defineret som: viden, 
kunnen og tilladelse) til at observere og videregive observationer i henhold til triage, med 
særligt ansvar i forhold til beboere, der er i gul triage 

• At alle sygeplejersker handler sufficient på egne og videregivne observationer. 
Sygeplejerskerne løfter et særligt ansvar i forhold til beboere, der er i rød triage. 
Sygeplejerskerne har løftet deres medansvar for det faglige niveau, og for de fora, hvor 
triagering drøftes. 

• At de sygeplejefaglige instrukser og PPS anvendes i praksis. 
 
Vi antager, at det øgede fokus på ændringer i beboernes status i højere grad har forebygget 
indlæggelser, men vi har ikke valide målinger herpå. 
 
Målet er (sæt x):  
 

Ikke nået Delvis nået Nået 

  X 

Opfølgning på længere sigt:   
Der er formuleret nye mål i Virksomhedsplan 2018  
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Indsatsområde 2: Udvikling og fornyelse 

 

 
 
 
Mål 2.1  
Ældreområdet udmønter tilpasninger af budgettet på 11,445 mio. kr., heraf 600.000 kr. fra 
Byageren inden udgangen af 2017, ligesom merforbrug et på 1 mill. kr. fra foregående år 
reduceres. 
 
Evaluering:  
Ved udgangen af 2017 er Byagerens forbrug tilpasset den ønskede besparelse, og merforbruget 
på 1 mill. kr. er halveret.  
 

Målet er (sæt x):  
 

Ikke nået Delvis nået Nået 

  X 

Opfølgning på længere sigt:   
 

 
 
 
 

 
Indsatsområde 3: Ældreområdet samarbejder med borge rne 
 

 
 
 
Mål 3.1  
Ældreområdet implementerer den nye borgerdialogpoli tik på alle arbejdspladser. 
 
Evaluering:  
Borgerdialogpolitikken er præsenteret på beboer- pårørenderådsmøder og personalemøde og der 
er glæde og tilfredshed med, at den måde samarbejdet mellem beboere, deres familier og 
medarbejderne fungerer på, er overensstemmende med borgerdialogpolitikken.  
 
Målet er (sæt x):  
 

Ikke nået Delvis nået Nået 

  X 

Opfølgning på længere sigt:   
Kontinuerligt fokus på en ligeværdig og medinddragende dialog 
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Indsatsområde 4: Ældreområdet fremmer et aktivt hve rdagsliv 
 

 

 

 
Mål 4.1  
Ældreområdet understøtter beboernes selvhjulpenhed ved bedre brug af hjælpemidler 
 
Evaluering:  
Ergoterapeuten har deltaget i undervisningen i Ældreområdet og har formidlet sin viden videre til 
de plejefaglige medarbejdere. Der er undervist i vigtigheden af, at brugen af hjælpemidler tager 
udgangspunkt i den rehabiliterende tankegang. Der tages ikke hjælpemidler i brug, før der 
tværfagligt på møder mellem ergoterapeut, fysioterapeut og plejefagligt personale er vurderet 
årsagen til behovet og hvad den bedste indsats vil være. Det er vores opfattelse at denne 
skærpede tværfaglige vurdering understøtter beboernes selvhjulpenhed. 
 
Ved årets udgang oplyser ergoterapeuten, at hun føler sig mere fagligt kompetent i forhold til 
hensigtsmæssig brug af hjælpemidler og at hun observerer at hjælpemidlerne bruges mere 
hensigtsmæssigt og med udgangspunkt i den rehabiliterende tankegang. 
 
Målet er (sæt x):  
 

Ikke nået Delvis nået Nået 

  X 

Opfølgning på længere sigt:   
Det er fortsat vigtigt, at brugen af hjælpemidler har udgangspunkt i rehabilitering og understøtter 
beboernes selvhjulpenhed. 
 

 

 

 
Mål 4.2 
Den rehabiliterende tankegang benyttes i udviklinge n af leve- bomiljø konceptet og i den 
daglige pleje og omsorg til beboerne 
 
Evaluering:  
Der er afholdt undervisning af social- og sundhedsassistenter i den rehabiliterende tankegang i 
forhold til leve-bo miljøet. Social- og sundhedsassistenter i dagarbejde, har i løbet af sommeren i 
samarbejde med de enkelte beboere, målsat forløb, hvor aktiviteter i leve- bomiljøet har taget 
udgangspunkt i den rehabiliterende tankegang, og hvor målene kunne genfindes i beboerens 
døgnrytmeplan.  
 
Vi kan til stadighed se en forankring af leve- bomiljø tankegangen med udgangspunkt i 
rehabilitering, og det har den effekt, at flere initiativer kommer fra beboerne og at beboernes 
motivation er styrket. For eksempel fik beboere i den ene boenhed lyst til at starte en Irish Coffee 



 

22 

Klub. De har på eget initiativ  talt sammen og er blevet enige om, hvor tit de skal have Irish Coffee, 
hvilken Whiskey de vil have, hvem der skal hjælpe dem med indkøb og lave kaffe etc. De har 
nedsat en bestyrelse med formand, referent og revisor, og står selv for regnskab, inddrivelse af 
kontingent og afholdelse og planlægning af møder.  
 
Den rehabiliterende tankegang er også grundlaget i det flerfaglige samarbejde og igen ser vi at 
beboerne oplever større motivation og livskvalitet. For eksempel var det svært for en delvist lammet 
beboer at finde motivation til træning, indtil han fik fortalt at han godt kunne tænke sig en køretur i 
en Tesla. Det kunne en medarbejder godt arrangere, men det krævede, at han kunne sidde op. Det 
afstedkom en meget motiveret træning hos beboeren, og endte med en skøn køretur i Tesla til 
Helsingør at spise Brostræde is. Beboerens fik derefter lyst til at træne i spisefunktion, så han kan 
spise et stykke med leverpostej og sky. 
 
Målet er (sæt x):  
 

Ikke nået Delvis nået Nået 

  X 

Opfølgning på længere sigt:   
 

 

 

 

 
Indsatsområde 5: Ældreområdet styrker sociale netvæ rk og sundhed 
 

 

 

 
Mål 5.1 
Ældreområdet ønsker at styrke livskvaliteten for be boere med demens ved at udvide 
paletten af kommunale tilbud til målgruppen. 

 
Evaluering:  
6 medarbejdere har været på kursus i arbejdet med NORD, som er et ergoterapeutisk redskab til at 
afdække lyst til aktiviteter hos borgere med demens. Medarbejderne har på personalemøder 
fremlagt metoden. Dog har vi så gode erfaringer med marte meo metoden, der også kan hjælpe 
beboerne med at udtrykke lyst og behov, at vi ikke rigtig har behov for redskabet NORD. Men 
alligevel har fokusområdet fået os til påny at få udarbejdet livshistorier sammen med beboerne 
og/eller deres familier. Disse livshistorier skal, i sammenhæng med det udleverede 
spørge/afkrydsningsskema fra NORD, være med til at understøtte afdækningen af, hvilke aktiviteter 
den enkelte beboer vil have glæde af. 
 
Selvom vi ikke konsekvent har arbejdet med metoden NORD på Plejecenter Byageren, har vi sikret 
at målrette og måske udvide paletten af tilbud til beboerne, herunder beboere med 
demenssygdom. 
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Målet er (sæt x):  
 

Ikke nået Delvis nået Nået 

  X 

Opfølgning på længere sigt:   
På Plejecenter Byageren vil vi kontinuerligt tilpasse aktivitetstilbuddene til beboernes ønsker og 
behov 
 

 

 

 

 
Mål 5.2 
Plejecenter Byageren vil øge beboernes mentale sund hed ved at skabe øget trivsel og 
livskvalitet for den enkelte gennem implementering af projektet ’5 veje til et godt liv’  
 
Evaluering:  
På Plejecenter Byageren har vi arbejdet med øgning af beboernes mentale sundhed under devicen 
"5 veje til et godt liv". Social- og sundhedshjælperne i hver afdeling har planlagt aktiviteter ud fra de 
forskellige anbefalinger.  
Det har bidraget til beboernes trivsel, at der har været afholdt to fælles middage med tema i 
fællessalen, at der ti gange har været afholdt fredagsbar med forskellige temaer såsom 
portvinssmagning, ølsmagning, cocktails mm. Der har fire gange været tilbud om wellness i 
fællessalen med ansigtsmassage, fod- og håndmassage, smoothies, blid musik mm. Der har også 
været afholdt en børne-børnebørnsdag i husene til stor glæde for alle parter. Til alle arrangementer 
har der været stor beboertilslutning. 
 
Vi har set at beboerne får styrket deres netværk, både på tværs i husene ved fællesarrangementer, 
internt i beboergrupperne og i beboernes private netværk. F.eks. samler beboere ind og giver 
fødselsdagsgaver til hinanden, på eget initiativ, på tværs af husene. Nogle beboere har dannet 
venskaber også på tværs af husene. Beboernes familier kender hinanden og inddrager 
medbeboere når de er på besøg. 
 
Vi har set at beboerne lærer noget nyt. Ikke kun sammen med medarbejderne til quiz, dans og 
sang, højtlæsning etc., men også af hinanden, f.eks. når en ny beboer, der ikke taler dansk, får 
hjælp og undervisning af en medbeboer. 
 
Vi har set at beboerne er til stede i nuet, hvilket de fleste beboere faktisk mestrer vældig godt. Det 
store nærvær kan komme til udtryk på mange måder, f.eks. også, når beboere besøger døende 
medbeboere for at sidde lidt og sige farvel. Eller deltager i medbeboeres bisættelser. 
 
Vi har set at beboerne lever deres liv aktivt. Dels fysisk ved at få motion, danser, deltager i 
aktiviteterne, men også i debatter under måltider, deltager i ansættelsessamtaler og i interviews, 
forholder sig til driften af plejecentret og deltager i beboer- pårørenderåd. 
 
Vi har set at beboerne giver af sig selv. De hjælper hinanden med at øse mad op eller med at 
huske. En beboer kører på sin el-scooter til Nærum Torv eller i Rema for at købe ind til bofæller.  



 

24 

Nogle beboere følges ad til træning og gangbesværede hjælpes af medbeboerne. En 
kørestolsbruger skubber en anden kørestolsbruger. En beboer er postbud og bringer breve ud på 
Byageren. En beboer kører medbeboer til frisør ude i byen og andre til Lyngby Storcenter. Sådan 
er der utallige eksempler i hverdagen på, at beboerne giver af sig selv og til hinanden. Og mindst 
lige så mange eksempler på, at de giver af sig selv til Plejecenter Byageren.  
 
Plejecenter Byageren ville ikke være så godt et sted at bo, hvis det ikke var for den store omsorg 
og opmærksomhed, som beboerne giver hinanden og Byageren. 
 
Målet er (sæt x):  
 

Ikke nået Delvis nået Nået 

  X 

Opfølgning på længere sigt:   
Vi vil fortsat sikre rammer og muligheder for beboernes udfoldelse og netværksdannelse. 
 

 

 

 

 
Mål 5.3  
Plejecenter Byageren vil øge beboernes mentale sund hed, selvbestemmelse og 
samarbejdsevne gennem brug af marte meo.  
 
Evaluering:  
Alle ydelser til beboerne på Plejecenter Byageren har udgangspunkt i kontakt med beboerne før 
handling, og ydes på beboernes niveau og i det tempo, beboerne kan følge, med udgangspunkt i 
marte meo principperne. Marte meo terapeuterne har kontinuerlige supervisionsforløb i gang, og 
disponerer 8 timers arbejde ugentligt hertil, ligesom de har deltaget i Ældreområdets 
netværksgruppe og i marte meo brush up kursus. Derfor er der hele tiden et forløb i gang i hver 
afdeling, og medarbejderne er opmærksomme på at få beskrevet behov for nye forløb. Flere 
medarbejdere foreslår selv Marte Meo forløb, når de har oplevet at beboere enten har svært ved 
noget, eller har et forsænket stemningsleje. 
 
Da vi i alle ydelser har taget udgangspunkt i beboernes ønsker, har vi styrket deres 
selvbestemmelse og mentale sundhed. Da vi i alle ydelser følger beboeren i tempo og sikrer 
kontakt og accept før opgave, styrker vi både beboernes og medarbejdernes samarbejdsevne 
 
Målet er (sæt x):  
 

Ikke nået Delvis nået Nået 

  X 

Opfølgning på længere sigt:   
Vi vil fortsat arbejde med marte meo som den grundlæggende metode og filosofi for 
mellemmenneskeligt samarbejde, samspil og samvær. 
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Mål 5.4 
Rudersdal kommune ønsker at styrke beboernes funkti onsniveau og livskvalitet ved 
forankring af kostindsatser i forhold til underernæ ring, overvægt og dysfagi. 
 
Evaluering:  
Alle køkkenmedarbejdere og enkelte plejemedarbejdere har været på undervisning i ”udfordringer 
med at spise”. 
 
Alle beboere er screenet efter den udarbejde skabelon, og de beboere der havde behov for det, 
har fået tilpasset deres kost så den blev sufficient. 
 
Ergoterapeuten har deltaget i måltider m.h.p at observere omfanget af dysfagiproblemet hos de 
beboere, der er screenet  positivt for dysfagi. 
 
Ergoterapeuten har rådgivet om siddestilling, mundstimulering og forebyggelse af fejlsynkning. 
 
Vi antager, at beboerne får bedre trivsel når de får en kost, de kan spise, men vi har ikke målinger 
der kan vise, om der har været færre indlæggelser med diagnoser, der er relateret til udfordringer i 
forbindelse med at spise. 
 
Målet er (sæt x):  
 

Ikke nået Delvis nået Nået 

  X 

Opfølgning på længere sigt:   
Der er målsætninger for måltider i Virksomhedsplan 2018. 
 
 

 

 
Mål 5.5  
Rudersdal Kommune ønsker at understøtte bæredygtigh ed og miljø i forbindelse med 
indkøb af fødevarer (2 årigt mål). 
 
Evaluering:  
Kostfaglige medarbejdere deltager i et af Ældreområdet planlagt kompetenceforløb om omlægning 
til økologiske måltider. Det kostfaglige personale har herudfra lagt strategi om omlægning fra 
konventionel produktion til økologisk produktion uden at det har belastet økonomien.  
 
Der er en økologiprocent på 56% opgjort i slutningen af 2017. 
 
Målet er (sæt x):  
 

Ikke nået Delvis nået Nået 

  X 

Opfølgning på længere sigt :   
Målet er 2-årigt og fortsætter derfor i Virksomhedsplan 2018 
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Indsatsområde 6: Ældreområdet sikrer høj kvalitet o g sammenhæng 
 

 

 

 
Mål 6.1 
Ældreområdet styrker det tværfaglige samarbejde i p alliation, så beboere og deres familie 
oplever større sammenhæng. 

 
Evaluering:  
En sygeplejerske har til opgave at være tovholder i forhold til palliation og hun har deltaget i den 
undervisning der er planlagt i kommunen.  
Der er gennemført evalueringer af de palliative forløb, med deltagelse af fysioterapeut, kostfaglig 
medarbejder, sygeplejerske, plejefaglige medarbejdere, evt. praktiserende læge og afdelingsleder. 
Derudover er familierne blevet spurgt om deres oplevelse af forløbet.  
 
Medarbejderne giver udtryk for, at de føler sig godt klædt på til det flerfaglige samarbejde. 
Handleplaner er udarbejdet tværfagligt og det er vores opfattelse, at Plejecenter Byageren tilbyder 
en sufficient tværfaglig palliativ indsats til beboerne. 
 
Den respons, som er givet af beboere og deres familier, er udpræget og udelukkende positiv.  
 

Målet er (sæt x):  
 

Ikke nået Delvis nået Nået 

  X 

Opfølgning på længere sigt:   
Vi vil fortsætte ovenstående arbejdsmåde. 
 

 

 

 
Mål 6.2 
Ældreområdet vil styrke den sundhedsfaglige dokumen tation i forbindelse med 
implementeringen af KMD Nexus og FSIII (Fælles Spro g III) (og PPS (Praktiske Procedurer i 
Sygeplejen)). (To årigt mål) 

 
Evaluering:  
Alle relevante medarbejdere dokumenterede i KMD Nexus og anvender PPS efter kommunens 
retningslinjer og instrukser inden udgangen af april 2017, hvor adgang til CaseFlow lukkedes. 
 
Relevante rapporter var opdaterede og tilgængelige i KMD Nexus inden udgangen af april 2017. 
 
Alle relevante medarbejdere dokumenterer i FSIII ved udgangen af 2017, hvor skriveadgangen til 
Nexus blev lukket. 
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Relevante FSIII rapporter er tilgængelige i KMD Nexus inden udgangen af 2017. 
 
Vi antager, at dokumentationen bliver styrket i KMD Nexus og FSIII, men på nuværende tidspunkt i 
processen fungerer dokumentationen ikke optimalt. 
 

Målet er (sæt x):  
 

Ikke nået Delvis nået Nået 

 X  

Opfølgning på længere sigt:   
Yderligere målsætning i Virksomhedsplan 2018 
 

 

 

Andre større opgaver 2017 

Implementering af Nexus (dokumentationssystem) i foråret 2017 - og udfasning herfra i efteråret 
Implementering af FSIII (dokumentationssystem) i efteråret 2017 
Implementering af Fælles Medicinkort 
Ny hjemmeside 
Der er gennemført klippekortsordning med 1 times aktivitet pr. beboer pr. uge siden 1/7-2018 
 

Kompetenceudvikling 2017 

Marte meo - 2 terapeuter på Brush up 
Undervisning i Nexus (dokumentationssystem) i foråret 2017 - og udfasning herfra i efteråret 
Undervisning i FSIII (dokumentationssystem) i efteråret 2017 
Undervisning i Fælles Medicinkort 
Afholdt 5 faglige cafeer med diverse relevante emner 
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Økonomi  

  

Konto 
nr. 

Tekst   Regnskab 2017 

 

Korrigeret 

Budget 2017 

Forventet mer-

/mindre forbrug 

 

030 Mindre/merforbrug overført 
fra sidste år: 

 -992.251 -992.251 

400 Personaleudgifter 32.696.602 29.865.662 -2.925.342 

500 Materiale- og 
aktivitetsudgifter 

2.090.754 4.631.653 2.540.158 

600 IT, inventar og materiel 258.849 504.714 255.569 

700 Grunde og bygninger 1.329.851 1.879.536 145.331 

902 Øvrige indtægter -487.009  403.786 

 I alt   -572.749 
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Nøgletal  
 
 

Beboerstatus Uge 40 

Antal beboere i permanent plejebolig: 2015 2016 2017 

- 0-66 år  1 2 

- 67-79 år  13 13 

- 80-89 år  35 36 

- 90-  år   24 22 

-     Gennemsnitlig alder for beboere i plejebolig  85,21 85,12 

 
 
 
Boligstatus: 

 
Uge 40 

- Antal alm. permanente plejeboliger 72 

- Antal demensboliger 0 

 
 

Belægningsstatus 01.01 – 30.09 

Gennemsnitlig belægningsprocent på: 2015 2016 2017 

- Almene plejeboliger  97,5  96,1 

 
 
 
Opholdstid i permanente plejeboliger 01.10.- 30.09.. 

 2015 2016 2017 

Antal indflytninger - alm. plejeboliger  29* 31 ** 

Gns. antal opholdsdage for fraflyttede beboere 
– alm. plejeboliger 

 2,26 år 2,61 år 

*Heraf 2 ægtepar **Heraf to ægtepar. 
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Personalestatus Byageren                                        Uge 40 

Faggrupper: 2015 2016 2017 

 Antal Årsværk Antal Årsværk Antal Årsværk 

Plejecenterleder   1 0,5 1 0,5 

Afdelingsledere   3 3 3 3 

Sygeplejersker   4 3,57 4 3,24 

Sosu. ass.   17 14,65 18 15,91 

Sosu.hjælpere   26 21,35 21 17,02 

Plejehjemsass.   2 1,76 2 1,75 

Sygehjælpere   4 3,46 5 4,02 

Ufaglærte   3 2,62 4 3,56 

Ergoterapeuter   1 0,95 1 0,94 

Fysioterapeuter   2 1,89 2 1,89 

Beskæftigelsesvejleder.   1 0,84 1 0,83 

Pædagog    1 0,86 1 0,86 

Økonoma (ikke leder)   1 1 1 1 

Ernæringsass.   2 2 2 2 

Oldfrue   1 0,86 1 0,64 

Pedel   2* 2* 2 1,67 

Adm.   1 1 1 1 

Seniorjob   1 1 0 0 

Personale i alt   73 63,31 70 59,83 

*heraf 1 i aktivering) 
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Personaleomsætning: 

2016 28,4 % 

2017 - 

 
 
 
 
Sygefravær: 

2017 7,40 % 

2016 6,26 % 

2015 - 

2014 5,95 % 

2013 5,15 % 

2012 5,29 % 

 
 
Sygefraværet har været stigende. I forhold til stressrelateret sygdom har vi næsten elimineret den 
efter en organisationsændring i 2016. Sygefraværet skyldes, at flere medarbejdere desværre har 
været ramt af alvorlig sygdom, og så ser det ud som om, at seniormedarbejdere, som rammes af 
infektionssygdom, er længere tid om at komme sig igen.



 

 

 
 

 

 


