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Præsentation og profiler

Rudersdal kommunes Ældre – og værdighedspolitik
En Ældre- og værdighedspolitik afspejler den vision og de værdier, som Rudersdal Kommune lægger til
grund, når borgere har brug for hjælp fra Sundheds- og Ældreområdet. Ældre- og værdighedspolitikken er
samtidig et værdibaseret redskab for de ansatte i det daglige arbejde.

Samarbejder med borgerne
Et aktivt samarbejde mellem borgere og kommune,
tager udgangspunkt i ligeværdighed og respekt i
relationen.
Samarbejdet tager afsæt i borgernes personlige
baggrund, erfaringer og behov og medarbejdernes
faglige viden. Borgerne har indflydelse på
beslutninger og planer, der vedrører den enkelte.
Borgerne bidrager i planlægning og udformning af
politikker, indsatser og projekter, som vedrører
borgere i kommunen. Borgernes erfaringer og input
indgår i videreudvikling af tilbud og arbejdsgange.

Fremmer et aktivt hverdagsliv
Et
aktivt
hverdagsliv
styrker
borgernes
funktionsevne og livskvalitet. Som følge heraf er der
fokus på rehabilitering.
Rehabilitering
tager
udgangspunkt
i
et
grundlæggende behov for at kunne klare sig selv.
Rehabiliteringen understøtter borgernes muligheder
for fysisk, mentalt og socialt at kunne fungere
selvstændigt i hverdagen.
Velfærdsteknologiske og telemedicinske løsninger
understøtter borgernes selvstændighed, hvor det er
muligt og relevant i forhold til den enkeltes behov
Yder en individuel hjælp
I de situationer hvor en borger ikke længere kan
klare sig selv, modtager borgeren kortere eller
længerevarende hjælp og pleje tilpasset den
enkeltes behov.
Hjælpen tilrettelægges i samarbejde med den
enkelte for at sikre størst mulig indflydelse på egen
situation, og hjælpen integreres respektfuldt i
borgerens liv.
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Ved kritisk og alvorlig sygdom tilbydes en lindrende
behandling og en værdig afslutning på livet i trygge
rammer. Borgere og pårørende får tæt støtte og
omsorg i respekt for borgerens ønsker for den
sidste tid.

Styrker sociale netværk og sundhed
For at mindske risikoen for ensomhed arbejdes der
på at styrke nærheden i sociale netværk og at
skabe naturlige kontaktflader mellem ældre og
andre borgere.
Pårørende, frivillige og organisationer i lokalmiljøet
involveres og engageres aktivt i forebyggende,
sundhedsfremmende
og
netværksskabende
aktiviteter til udbygning og etablering af sociale
netværk.
Der arbejdes på at styrke kulturen og fællesskabet
omkring måltider for at øge livskvaliteten. Desuden
fokuseres der på en varieret og ernæringsrigtig kost

Sikrer høj kvalitet og sammenhæng
Borgerne tilbydes en sammenhængende hjælp af
høj faglig kvalitet, hvor hjælpen koordineres og
integreres på tværs af faggrupper og sektorer.
Hjælpen tager udgangspunkt i det politisk
besluttede serviceniveau og borgerens egne mål og
ressourcer. Hjælpen tilrettelægges, så borgerne
møder en genkendelig medarbejdergruppe, for at
skabe kontinuitet og et godt samarbejde.
Der arbejdes systematisk med en tidlig
sundhedsfremmende og forebyggende indsats for
at bevare funktionsevne og for at mindske
sygdomsudvikling

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

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

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

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

og har en fremsynet ledelse på alle niveauer
Der arbejder strategisk med udvikling af organisationen
Der har øje for både proces og resultat
Der motiverer og inspirerer gennem dialog og handling
Der er synlige med personlig og faglig integritet
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Fysiske rammer: Frydenholm – nyt plejecenter og ny teknologi til gavn for borgerne
Plejecentret Frydenholm er et helt nyt, moderne plejecenter med 59 lejligheder for ældre borgere
med plejebehov. Lejlighederne er fordelt på 3 boenheder på 3 etager, og til hver boenhed er der
fælles opholdsstuer og køkken. Plejecentret bliver drevet ud fra ”leve-bomiljø-konceptet”. De
fysiske rammer lægger op til, at beboernes hverdag kommer i centrum. Boenhederne er bygget op
omkring ”leve-bo-miljøer”, der gør det muligt for beboerne at deltage i de daglige opgaver som
madlavning og fælles aktiviteter.
Fra de store, fælles altaner er der udsigt til skoven og til en lille sø. Selve plejecentret omslutter en
gårdhave, hvor der bliver rig mulighed for udeaktivitet og grønne aktiviteter med mindre højbede og
plads til hyggelige sammenkomster.
Ny teknologi
Alle lejlighederne er udstyret med flytbare møbler. Både køkkenborde, håndvaske og toiletter kan
hæves og sænkes. Det gør det muligt for beboerne at indrette deres hjem som de ønsker, og i
forhold til deres fysiske formåen. Gulvene i lejlighederne er følsomme overfor tryk. De registrerer
hvis en beboer falder i sin lejlighed, og det betyder, at medarbejderne straks kan komme beboeren
til hjælp. Det giver en stor tryghed for beboerne, deres pårørende og for medarbejderne.
Sensorerne i gulvene kan selvfølgelig slukkes, hvis beboerne ikke ønsker denne funktion.
Rundt om bygningen er nedgravet følere, der sender impulser til medarbejdernes kaldeanlæg, hvis
en beboer med en demenssygdom bevæger sig uden for området. Det giver medarbejderne
mulighed for hurtigt at kunne tilbyde at ledsage beboeren. Den enkelte beboer (eller værge) skal
selvfølgelig give tilladelse til at bruge denne teknologi. Der findes en stor parkeringskælder under
jorden og elevatorer, der bringer de besøgende op i plejecentret.
Gammelt blev til nyt
Den gamle villa, som ligger ud imod Kongevejen, er opført i 1927, og er blevet omfattende
renoveret. På 1. salen er der indrettet kontorer til administrationen og den fælles ledelse for alle
institutioner på matriklen. Foruden Plejecentret Frydenholm ligger Daghjemmet Frydenholm i den
gamle villas stueetage. Få meter nord for det nye Plejecenter Frydenholm ligger Æblehaven, et
bofællesskab med 24 lejligheder til borgere med en demenssygdom. Længere nede på grunden
Æblehaven ligger Daghjemmet Kernehuset, som har plads til 8 borgere med en demenssygdom.
Daghjemmet Kernehuset flytter i ny villa bygget på modsat side af søen ved frydenholm. Vi
forventer at villaen er klar til vores ibrugtagning d.1. september 2018.
Frydenholm Park
Ældreområdet har i 2017 fået bevilliget midler til opførelsen af en park beliggende på Frydenholm.
Parken skal skabe rum for ophold, aktiviteter og oplevelse af naturen og årstiderne. Både til
beboerne på plejecenter Frydenholm, beboerne i Æblehaven, daghjem og det omkringliggende
miljø.
Dette skal bl.a. ske ved etablering af et stiforløb, som binder både bygningerne og en række
aktivitets- og oplevelsesrum sammen. Stien kan med fordel være en sløjfesti, som leder rundt
gennem parken og aktivitets/oplevelsesrummene.
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Organisation:
Vores måde at lede og arbejde på tværs i huset er med til, at støtte op om samme høje faglighed
og imødekommenhed, ligegyldigt hvor en beboer, dennes familie eller pårørende henvender sig.

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

Indsatsområde: Tværgående sundhed

Mål 1.1
Frydenholm vil fastholde et lavt antal forebyggelige indlæggelser fra 2017 gennem tæt
samarbejde med de fasttilknyttede plejehjemslæger og den kommende etablering af en
kommunal akutfunktion i Rudersdal Kommune.
Baggrund:

Frydenholm har i 2017 arbejdet målrettet på at undgå forebyggelige
indlæggelser. Dette er sket i et tæt fagligt samarbejde mellem
Frydenholms fasttilknyttede læger og med tværfagligt personale.
1. kvartal
2017

2. kvartal
2017

3. kvartal
2017

55
0
<5
<5
<5
5

51
<5
<5
0
0
<5

58
<5
<5
0
0
<5

Antal beboere 1. dag i
kvartalet
Blærebetændelse
Brud
Dehydrering
Nedre luftvejssygdom
Hovedtotal
(Forebyggelige indlæggelser Frydenholm 2017)

Mål indikatorer:

At beboerne oplever den rette behandling i eget hjem på den rette tid.
At beboerne oplever en faglig kompetent behandling og vurdering.
Fortsat at sikre et høj fagligt niveau blandt Frydenholms medarbejdere
gennem undervisningtilbud vedrørende ”den ældre medicinske patient”.
Mindskning af infektioner og brugen af antibiotika.

Borgerinddragelse:

At beboerne og deres familier føler sig trygge i forløbet og oplever, at der
tilbydes en hurtig indsats ift tidlig opsporing af sygdomme.

Handleplan:

At medarbejderne opdateres og introduceres i triage og tidlig opsporing
mhp. at øge den forebyggelige sundheds – og sygepleje.
At medarbejderne gør tydeligt brug af de sundhedsfaglige instrukser
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I samarbejde med tilknyttet praktiserende læge tager Frydenholm
udgangspunkt i ”National hanlingsplan for antibiotika til mennesker” for
derved at forebygge infektioner og derved mindske brugen af antibiotika.
Projektet ”I sikre hænder” udgivet af Dansk Selskab for patientsikkerhed,
bruges som redskab til at mindske infektioner. Redskabet omhandler
hygiejne omkring blærekatetre, mund- og tandhygiejne og håndhygiejne.
Alle beboere bliver screenet for spise-og synke problematikker ud fra
MEOF skemaet.
Alle beboere med ernæringsudfordinger, ernæringsscreenes
kostfaglige, og der udarbejdes efterfølgende en tværfaglig indsats.

af

I relation til indførelsen af akutfunktionen skal alle sygeplejersker og
social og sundhedsassistenter have undervisning i TOBS (tidlig
opsporing af begyndende sygdom). Undervisningen udbydes af
Ældreområdet.
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Indsatsområde 2: Udvikling og fornyelse

Mål 2.1
Ældreområdet udvikler innovative løsninger med borgeren i centrum på plejecentrene
Frydenholm og Sjælsø, via et friinstitutionsforsøg. (4 årigt mål)
Mål indikatorer:

At beboere og deres familier oplever et personale, som er
imødekommende og relaterer sig venligt og professionelt til den enkelte
beboer og dennes familie, og til de særlige ressourcer, udfordringer, mål
og ønsker, beboerne har.
At beboere, og i relevant grad deres familier, føler sig i centrum for alle
aktiviteter i huset, føler sig respekteret som betydningsfulde mennesker
og værdige samarbejdspartnere i planlægning og udlevelse af
hverdagens liv og aktiviteter, både individuelt og i fællesskab.
At Rudersdal Kommunes kommunalbestyrelse føler sig stolte af deres
plejecentre som friinstitutioner, oplever at der tilbydes borgerne god
kvalitet i samvær og serviceydelser og at de er tilfredse med de
nyskabelser og tilpasninger, såvel borgerrettede som organisatoriske, der
vil komme.
Vi stræber efter at Frydenholms omdømme lokalt i kommunen, blandt
kolleger i Ældreområdet og rundt om i landet, er præget af positiv omtale,
som stammer fra rettidig, tydelig og vidensdelende kommunikation, samt
præsentation af gode resultater med nyskabelser og tilpasninger.

Borgerinddragelse:

Se under delprojekter

Handleplan:

Delprojekt 1: Tilkøb af service
9. januar 2017 Forventningsafstemning af samarbejde mellem
Plejecenter Frydenholm, Sjælsø og de private leverandører P-Obel
hjemmepleje og Omsorg Sjælland.
Delprojekt 2: Klippekort til kommunale ydelser
Klippekortordningen er en politisk beslutning og tilbydes til alle beboere
på plejecentre.
Delprojekt 3: Samarbejde og samskabelse med beboerne, gæsterne og
det omkringliggende samfund
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Formål:

Daghjemmet Skovvang:
Daghjemmet har til formål at forbedre vilkår for hjemmeboende borgere
med demens, som har behov for et daghjemstilbud, samt at øge
kommunens samlede antal daghjemspladser. Det er projektets vision, at
byggeriet skal være førende indenfor indretning af inde- og udearealer til
demente.
Vi ønsker at bygge et daghjem for borgere med demens, der er fleksibelt
ift. aktiviteter, samt fleksibelt ift. åbning. Vi ønsker at give mulighed for at
hjælpe gæsterne med fællesskaber gæster og familier imellem. Vi vil
under hele processen arbejde for at mindske ensomhed både blandt
brugerne og deres familier. Der er tilknyttet en konsulent til
samskabelsesprocessen.
Borgerinddragelse:
• Workshop 1 for medarbejderne ”rammer og visioner”
•

Workshop 1 for daghjemsgæster og familie ”behov og ønsker”

•

Workshop 2 for medarbejderne ”hvilke imput har vi fået med os –
hvordan kan det blive brugt?”

•

Workshop 2 for daghjemsgæster, familie og
”Fernisering/præsentation af opstart af Skovvang”

•

Åbning af Daghjemmet Skovvang september 2018

medarbejdere

Frydenholm park:

Formål:
Parken skal skabe rum for ophold, aktiviteter og oplevelse af naturen og
årstiderne. Både til beboerne på plejecenter Frydenholm, beboerne i
Æblehaven, daghjem og det omkringliggende miljø.
Dette skal bl.a. ske ved etablering af et stiforløb, som binder både
bygningerne og en række aktivitets- og oplevelsesrum sammen. Stien
kan med fordel være en sløjfesti, som leder rundt gennem parken og
aktivitets/oplevelsesrummene.
Borgerinddragelse:
Det omkringliggende samfund, brugere, familier, daginstitutioner og
fagligt personale blev inviteret ind tidligt i processen, for derigennem at få
anlagt en park, der kan bruges i så bredt omfang som muligt.
Vi havde et fremmøde på ca. 60 personer fordelt mellem
daghjemsgæster, fagligt personale, ledelse, naboer, skolebestyrelser og
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daginstitutionsbestyrelser.

September

(Frydenholm park – besøg fra det omkringliggende miljø)

Delprojekt 4: Integration
Frydenholm har 2 elever i Integrationsgrunduddannelse (IGU – forløb).
Der er et tæt samarbejde med skole, praktikplads og vejleder
.
Delprojekt 5: Funding
Ansøgt og fået beviliget 399.000 kr. fra Sundhedsstyrelsen til projektet
”Forbedret anvendelse af livshistorier i plejen og omsorgen for
mennesker med demens”.
Projektet hjælper borgere med demens tilknyttet daghjem med at
videregive deres livshistorie inden indflytning på plejehjem. Mange
borgere med demens mister gradvis deres sprog, og skal have hjælp af
familie og medarbejdere til at give udtryk for ”hvem er jeg og hvad ønsker
jeg af dig”?. Projektet vil afprøve forskellige elektroniske hjælpemidler til
denne formidling. Projektet forløber hele 2018. Der er ansat en
ergoterapeut i daghjemmet Kernehuset 16 timer ugt til projektet
Ansøger ligeledes til sundhedsstyrelsens projekt ”Flere meningsfulde
dag- og aflastningstilbud samt støtte til yngre med demens” med frist
26.4.
Delprojekt 6: Inddragelse og involvering af omkringliggende samfund
Frydenholm er gået i samarbejde med den danske ambassade i Paris.
Formålet er at udveksle viden mellem Danmark og Frankrig omkring
ældrepleje og velfærdsteknologi. Frydenholm har været deltagende
omkring velfærdsteknologi ved seminar i Amiens, Nordfrankrig. Vi får
ligeledes besøg fra Amiens til marts 2018.
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Frydenholm er gået i samarbejde med firmaet Copenhagen Robots,
beliggende ved Holte station, omkring udvikling af automatisering af
Frydenholms beboeres medicin. Sundhedsfagligt personale oplever, at
mange kontroller ved medicingivning kunne erstattes eller forbedres ved
hjælp af teknologi. Robotten forventes klar til afprøvning foråret 2018.

Januar:

Februar:

(samarbejdsmøde Cobenhagen Robots omkring produktudvikling 2017)

Samarbejde
med
uddannelsesinstitutionen
KEA
(Københavns
erhvervsakademi) om samarbejde i faste praktiske uddannelsesmoduler.
Ældre beboere med demens kan have svært ved at finde deres egen
bolig, toiletter etc og vi håber med samarbejdet at skabe nye
idéer/løsninger til ”nodging” af vores beboere på Frydenholm..
Beboerambassadører:
Efter inspirationsdag på Magleås 2017 har vi på Frydenholm
efterfølgende dannet en beboerambassadørgruppe med opstart i januar
2018.
Beboerambassadørene er medarbejdere med tæt daglig kontakt til
Frydenholms beboere, der har mulighed for i mindre grupper eller 1 til 1
at spørge ind til beboernes ønsker om store og små aktiviteter i
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hverdagen eller hverdagsændringer. På nuværende tidspunkt er der
blevet planlagt: Kulturgruppe, biografgruppe, billiardgruppe, havegruppe
og et ferieophold i Tisvildeleje i en beboers private sommerhus.

Mål 2.2
Frydenholm 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 omstilling af køkkenerne vil
bidrage til optimering af køkkenets processer, der kan reducere madspild,
skabe mere fokus på måltidskvalitet, optimere indkøb, give bedre og
sundere mad til borgerne samt skabe større trivsel for personalet i
køkkenerne.

Mål indikatorer:

At Frydenholm fastholder Det økologiske Spisemærke i sølv for 60 %
økologi.
At Frydenholms madspild ikke overstiger 5 %
At de kostfaglige medarbejdere på plejecenteret leverer økologisk brød til
hele Frydenholm: daghjem, plejecenter og bofællesskabe.

Borgerinddragelse:

Hver måned, indbydes beboerne til menuplanlægning. Her bliver der talt
om årstidernes frugt og grønt, egnsretter og opskrifter.
Med udgangspunkt i menuplanlægningen inviteres beboerne til besøg på
lokale gårde med henblik på at høste/plukke årstidernes frugt og grønt.
Informationsmaterialet Årstidernes Grønt er opsat i køkkener til
inspiration for beboerne og personale.
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Handleplan:
Januar:

Ernæringsansvarlig koordinator udvikler og introducerer smagsprøver på
forskellige typer økologisk hjemmebagt brød.

Marts:

Produktionen af hjemmebagt økologisk brød igangsættes på hele
Frydenholm.

Hele året:

Der ansøges om Spisemærket hos Miljø og Fødevareministeriet. Der
udarbejdes økologiregnskab hver måned. De kostfaglige medarbejdere
fortsætter deres kompetenceudvikling på Hotel og Restaurationsskolen i
Valby ”omlægning til økologisk drift”. Forår og efterår vil der blive afholdt
særlige temauger omhandlende økologi. Her gøres brug af fælles
materiale om økologi til både beboere og familier.
For at bibeholde fokus på madspild, vil der 2 gange årligt blive
gennemført en madspildsmåling, hvor alle medarbejdere og beboere
aktivt deltager med afvejninger og dokumentation.

Mål 2.3
Inden udgangen af 2018 er der overensstemmelse mellem kommunens indkøbsaftaler og
indkøb på Frydenholm.
Baggrund:

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

Mål indikatorer:

90 % brug af indkøbsaftaler både inden for forbrugsartikler og fødevarer
ved udgangen af 2018.

Borgerinddragelse:

Ikke relevant

Handleplan:

Arbejdsgruppe nedsættes. Der udarbejdes fælles procedure for bestilling
af forbrugsartikler og fødevarer for daghjemmet Kernehuset, daghjemmet
Frydenholm, Æblehaven og plejecenter Frydenholm.
Der udarbejdes fælles bestillingslister.
Sygeplejedepotet samles centralt på Frydenholm
Bestillinger samles på få hænder, således at Frydenholm gør brug af
”stordriftsfordelen”.
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Ledelsen laver halvårsstatus og proceduretilpasning.

Indsatsområde 3: Ældreområdet samarbejder med borgerne

Mål 3.1
Borgere, der flytter i plejebolig eller på midlertidigt ophold, oplever sig støttet og godt
hjulpet i overgangen både fysisk, psykisk, mentalt og socialt.
Baggrund

Flytning i en sen alder, og i en svækket tilstand er voldsomt. 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.
I dag afholdes strukturerede indflytningssamtaler på både Frydenholm og
Æblehaven, hvor beboere og familie deltager.
Derudover er der god erfaring med at indhente oplysninger fra de
forskellige koordinerende samarbejdspartnere, fx bevillingsenheden,
demenskoordinator, specialteams, hjemmepleje og daghjem. Et tæt
samarbejde i overgangsperioden giver borgeren tryghed og
genkendelighed, som er vigtig i overgangen til enten daghjem eller
plejebolig.

Mål indikatorer:

At beboerne og familierne føler sig imødekommet, ud fra individuelle
behov.
At hjælpe de gæster/beboere der i overgange har svært ved selv at sætte
ord på ”hvem er jeg og hvad ønsker jeg mig af dig”?
At borgerens livshistorie aktiv bliver brugt aktivt i overgangen til nye
tilbud.
At der er indført strukturerede overgangsmøder med borger og
samarbejdspartnere ved de indflytninger, hvor det er muligt.
At der er udarbejdet beskrivelse og indførelse af procedure for
modtagelse af ny gæst eller beboer.
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Borgerinddragelse:

Gæsterne i daghjemmet Kernehuset og daghjemmet Frydenholm
hjælpes med at sætte ord på egen livshistorie.
Gæsternes familier inviteres og støttes i dette samarbejde.

Handleplan:

(Eksempel på livshistorie udarbejdet af daghjem)
Ansøgt og fået beviliget 399.000 kr. fra Sundhedsstyrrelsen til projektet
”Forbedret anvendelse af livshistorier i plejen og omsorgen for
mennesker med demens”. Opstart januar 2018.
Ansættelse af medarbejder 15 timer ugentligt 2018.
I samarbejde med Demens X udarbejdelse af et digitalt redskab således
at borgerens sanser stimuleres både visuelt gennem billeder der vækker
minder, og auditivt gennem musikoplevelser og lyd. Demens X arbejder
med
arkitektur,
design
og
kommunikation,
suppleret
med
neuropædagogisk ekspertise om demens.
Frydenholm deltager i Ældreområdets tværgående projektgruppe til godt
støttede overgange til plejebolig.
Medarbejder fra tidligere tilbud, værende sig hjemmepleje, daghjem eller
midlertidige ophold er deltagende på indflytningsdagen, således at
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beboeren føler sammenhæng mellem tidligere overgangen. Dette skal
ske ved tværfaglig koordinering mellem de forskellige områder.
Daghjemmet Frydenholm og daghjemmet Kernehuset tilbyder ture til
kommunens forskellige plejehjem.
Daghjemmet Frydenholm og plejecenteret Frydenholm har et tæt
samarbejde omkring fælles aktiviteter. Ligeledes inviteres tidligere
daghjemsgæster til ”kaffestunder” i daghjemmet således at de sociale
relationer til de øvrige daghjemsgæster bevares.

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:

National handleplan for demens. Handleplanen indeholder ønsket om 98
demensvenlige kommuner, flere diagnosticerede borgere.

Mål indikatorer:

Ved årets udgang er udarbejdet en demensstrategi i samarbejde med
borgerne.

Borgerinddragelse:

Borgerne i kommunen inddrages i en samskabende proces i forbindelse
med udarbejdelsen af en demensstrategi.

Handleplan:

Frydenholm deltager i den af Ældreområdet nedsatte arbejdsgruppe, og
videregive sine erfaringer med pleje og samarbejdet med familierne til
arbejdsgruppen.
Ligeledes
har
daghjemmet
Kernehuset
og
bofællesskabet Æblehaven ønsker og visioner omkring den kommende
demenshandleplan.
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Mål 4.2
Frydenholm vil tilbyde borgere med svær demens og hjerneskade sansestimulering ved
hjælp af sansemobilen.
Baggrund:

En sansemobil er et mobilt sanseredskab der indeholder hjælpemidler til
forskellige sansestimuli både fysisk og psykisk. Det er muligt ved hjælp af
denne vogn at komme ud til den enkelte beboer på Frydenholm og til
bofællesskabet Æblehaven.
Ved ”sansemobilen” er det muligt for terapeuter og fagligt personale at
tilbyde vores beboere sanseterapi på Frydenholm og Æblehaven.
Frydenholms ”sansemobil” bliver et ergoterapeutisk hjælpemiddel med
mulighed for oplæring af det faste personale.

(Sansemobilen)

Mål indikator:

Beboere er tilbudt stimulation af sanser ved hjælp af tværfaglig og
systematisk brug af Sansemobilen.
Borgere giver verbalt og nonverbalt udtryk for at føle velvære, have ro, er
mere vågen; oplever sansestimulationen som positiv.
Personalet vurderer at borgerne føler velvære, er beroliget eller har øget
arousal/tilstedeværelse, samt har fået reguleret sansestrømmen og fået
positive oplevelser.

Borgerinddragelse:

Beboere med en demenssygdom eller med en hjerneskade, som har
perceptionsforandringer, adfærdsforandringer, problemer med at deltage
i de daglige aktiviteter, emotionelle forandringer fx angst og vrede.
Beboere som har adfærdsmæssige
udadreagerende adfærd.

Handleplan:

forandringer,

fx,

uro

eller

Ergoterapeut gennemgår formål og funktion af sansemobilen.
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Efter en faglig vurdering, opstartes sansestimuliforløbene i samarbejde
med beboere, familie, ergoterapeut og kontaktperson.

Indsatsområde 5: Ældreområdet yder individuel hjælp

Mål 5.2
Frydenholm vil fortsat styrke en tværfaglig og helhedsorienteret indsats til beboere 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 der opleves en tryghed for beboerne og familierne og et tæt
samarbejde med plejehjemslægerne i det palliative forløb.
At Sundhedsstyrelsens skema til systematisk afdækning af borgernes
palliative behov er implementeret på hele Frydenholm med udgangen af
2018.
At 100 procent 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 registeret relevante servicelov - og
sundhedslov indsatser i FSlll for alle borgere i stikprøve, der har behov
for en palliativ indsats.

Borgerinddragelse:
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Borgeren og familien inddrages i det palliative forløb i samarbejde med
plejehjemslæge og personale.

Handleplan:
Marts:

I samarbejde med Frydenholms plejehjemslæger få udarbejdet en fælles
procedure for tilbud om et fælles tværfagligt møde med beboeren, tidligt i
det palliative forløb.
At der oprettes tværfaglige tilstande, indsatser og handlingsanvisninger i
KMD Nexus.
Alle palliative borgere vurderes mhp behov for palliativ fysioterapi.
Alle beboere og deres familie, der er tilknyttet Frydenholms
plejehjemslæger, tilbydes en samtale omkring den videre pleje og
eventuel behandling.

Indsatsområde 6: Ældreområdet styrker sociale netværk og sundhed

Mål 6.1
Frydenholm vil fortsat arbejde med beboernes livskvalitet i forbindelse med mad og
måltider. Samtidig vil Frydenholm fastholde det lave antal af luftvejssygdomme og
uønskede vægttab hos borgere med dysfagiudfordringer.
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, der flytter i plejebolig, screenes for udfordringer med at
spise (ved hjælp af det tværfaglige redskab MEOF) senest en måned
efter indflytning, og der udarbejdes en handleplan for alle borgere, der
har udfordringer med at spise.
Ved opfølgning på individuelle indsatser for afhjælpning af dysfagi giver
borgerne udtryk for tilfredshed med indsatsen og maden.
Forebygge at borgere udvikler luftvejsinfektioner grundet synke,- -spise
og drikke besvær.
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Forebygge at borgere bliver underernæret grundet synke -, spise - og
drikkebesvær.
Borgerinddragelse:

Borgere inddrages i egen screening og sygeplejefaglig udredning, og
plan og indsatser tilrettelægges sammen med borgeren.
Der udleveres materiale til beboerne med synke -, spise - og
drikkebesvær.

Handleplan:

Plejepersonale, kostfaglige og terapeuter får en tværfaglig introduktion til
spisesituationens fysiologi, siddestillinger, kostformer og etiske
dilemmaer til borgere med synke -, spise- og drikkebesvær.
Implementering af instruks: ”Tværfaglig indsats ved ernæringsindsatser
og dysfagi”.
Undervisning af omsorgstandplejen med fokus på god mundpleje og tidlig
indsats i forhold til forebyggelse af infektioner.

Indsatsområde 7: Ældreområdet sikre høj kvalitet og sammenhæng

Mål 7.1
Frydenholm vil øge antallet af velkoordinerede behandlingsforløb i samarbejde med
fasttilknyttet læge.
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.
På Frydenholm er tilknyttet 3 praktiserende læger og 70 procent af
beboere har taget imod tilbud om lægeskift til Frydenholms tilknyttede
læger.
Alle beboere på Frydenholm har mulighed for at blive tilknyttet ordningen.
En lille gruppe beboere har valgt at bibeholde egen læge.
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Mål indikatorer:

At Frydenholm fortsat har fasttilknyttet læge på både plejecenter
Frydenholm og bofællesskabet Æblehaven.
At alle beboere på plejecentret modtager et systematisk planlagt
opsøgende hjemmebesøg ved praktiserende læge én gang årligt.
At vi samarbejder med de fasttilknyttede praktiserende læger omkring
fælles indsatser fx. palliation, reducering af unødvendig antibiotika og
forebyggelse af urinvejsinfektioner. Se punkt 7.5

Borgerinddragelse:

Alle beboere på Frydenholm tilbydes fasttilknyttet læge.
At beboerne oplever en tættere fysisk kontakt med Frydenholms
praktiserende læger.

Handleplan:

Der evalueres kontinuerligt omkring samarbejdet med de fasttilknyttede
læger.
Ledelsen, medarbejderne og de praktiserende læger har et tæt
samarbejde omkring fælles indsatser.
Samtlige beboere tilbydes en fysisk og medicinsk gennemgang af deres
helbreds - sundhedstilstand ved praktiserende læger, for at sikre den
rette behandling og eller pleje.
Der udarbejdes en procedure omkring arbejdsfordelingen imellem
sygeplejerske og læge.

Mål 7.2
Frydenholm vil styrke medarbejdernes kendskab til og brugen af det sundhedsfaglige
dokumentationsredskab FS III i 2018.
Baggrund:

Kvaliteten af den sundhedsfaglige dokumentation har stor betydning for
indsatsen på sundhedsområdet. En tydelig gennemsigtig dokumentation
understøtter således sammenhængende og koordinerede borgerforløb,
ligesom patientsikkerheden styrkes. Desuden har kvaliteten af den
sundhedsfaglige
dokumentation
indflydelse
på
validiteten
af
ledelsesinformationen.
FS III som dokumentationsmetode skal øge kvaliteten og lette
informationssøgning, og gøre det nemmere at kommunikere og udveksle
data internt i Kommunen, såvel med andre kommuner, hospitaler etc.
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Mål indikatorer:

Journalgennemgange viser ensartet og systematisk dokumentation i
henhold til Rudersdal kommunes vejledninger om FS III/Nexus.
At sundhedsfagligt personale har modtaget obligatorisk undervisning
tilbudt centralt i Ældreområdet.
At medarbejderne føler sig trygge i brugen af dokumentationsredskabet
FS III.
At medarbejderne oplever, at de får et godt helhedsindtryk af beboerne
gennem FS III.

Borgerinddragelse:

Sikre at den enkelte beboer, via borgerportalen i efteråret 2018, får et
professionelt og omsorgsfuldt overblik over de indsatser og handlinger
der er udført.

Handleplan:

Alle medarbejdere har kendskab til og gør brug af FS III.
Mulighed for brush-up kurser lokalt.
Supervision til medarbejderne er fordelt på de 2 superbrugere.

Mål 7.3
Frydenholm styrker tværfaglige og sammenhængende relevante indsatser i komplekse
borgerforløb.
Baggrund:

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

Mål indikatorer:

At Frydenholm uddanner tovholdere med fokus på tværfaglig
praksisreflektion/klinisk ræsonnering inden udgangen af 2018.
At Frydenholm kompetenceudvikler koordinatorer og social - og
sundhedsassistenter i tidlig opsporing af begyndende sygdom (TOBS).

Borgerinddragelse:
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Borgerne informeres om overordnede sammenhænge og inddrages
omkring egne forhold.

Handleplan:

Ansættelse af sygeplejerske med koordinatorfunktion i Æblehaven for at
sikre de sygeplejefaglige indsatser.
Uddannelse af 2 - 3 tovholdere, terapeuter, sygeplejersker eller
pædagoger, via sundhedsfagligt diplommodul med fokus på
praksisrefleksion foråret 2018.

Mål 7.4
Frydenholm vil i 2018 og 2019 styrke ledelsens og medarbejdernes 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.
På Frydenholm rapporteres utilsigtede hændelser for at skabe
systematisk opmærksomhed og læring om de fejl, der kan undgås og
derved forebygge, at de sker igen.
På Frydenholm arbejdes der målrettet med at sikre et fagligt overblik
over Frydenholms beboere i en tid hvor der implementeres nyt
dokumentationssystem og fælles medicinkort.

Mål indikatorer:

At Frydenholms UTH (utilsigtede hændelser) fortsat
analyseres og evt. tiltag for mindskelse af UTH forekommer.

registreres,

At der i samarbejde med tilknyttede praktiserende læger sker en
forebyggelse af fejl omkring medicinering.
Borgerinddragelse:

Beboerne og deres familie inddrages i de konkrete indsatser, der er
relevante.

Handleplan:

UTH tavle udarbejdet hos ansvarlig leder.
UTH debatteres på ledermøder og gruppekoordinatormøder med det
formål at sikre, at Frydenholm har de nødvendige procedurer for at
mindske fejl.
Der udarbejdes egenkontrol for medicingennemgang og medicingivning.
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Der udarbejdes en handleplan for fald til beboere med demens. Således
at det sikres, at der iværksættes faglige tiltag og observationer.
En reducering af utilsigtede hændelser inden for medicin fejl, infektioner,
fald og ved sektorovergange
Afventer svar på ansøgning fra et tværfagligt projekt mellem region og
kommune omkring ”reducering af unødvendigt antibiotikaforbrug og
forebyggelse af urinvejsinfektioner på plejecentre”.

(tavle til registering af utilsigtede hændelser)

Der udarbejdes i samarbejde med tilknyttede praktiserende læger og
tværfagligt personale en procedure for hvilke tiltag, der fagligt kan
iværksættes ved mistanke om urinvejsinfektioner.
Der opstarter lokalt i en afdeling, optælling af afdelingsinfektioner, tiltag
og ordinationer.
Undervisning til plejepersonale og terapeuter om årsager og forebyggelse
af infektioner til ældre beboere.
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Indsatsområde 8: Frydenholm som attraktiv arbejdsplads

Mål 8.1
Frydenholm vil styrke sit image som attraktiv arbejdsplads
Baggrund:

Frydenholm oplever udfordringer med at tiltrække fagligt kompetent
personale.
Frydenholm ønsker at være en attraktiv arbejdsplads hvor medarbejderne
trives og oplever at de bliver udviklet fagligt fagligt og inddraget i faglige
tiltag.
Det er et ønske for medarbejderne i MED-udvalget, at Frydenholm kan
tiltrække og fastholde fagligt kompetent personale.

Mål indikatorer:

Personaleomsætningen forbliver under 5 %.
Sygefravær forbliver under 4 %.

Borgerinddragelse:

Ikke relevant

Handleplan:

Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af medarbejdere i MEDudvalget, som – i udstrakt samarbejde med øvrige medarbejdere på
Frydenholm – udarbejder strategi for branding af Plejecenter Frydenholm
som en attraktiv arbejdsplads.
Arbejdsgruppen udarbejder en analyse af hvad det er, medarbejderne
synes er attraktivt ved Frydenholm som arbejdsplads.
Ledelsen har fingeren på pulsen hos medarbejderne og motiverer til
fastholdelse af nøglemedarbejdere, inden for de givne rammer.
Ledelsen,
AMR/TR
analyserer
kommunens
kommende
Trivselsundersøgelse i 2018, og stiller – om nødvendigt – uddybende
spørgsmål til medarbejderne.
Frydenholm deltager i Ældreområdets
rekruttering og fastholdelse.

tværgående

arbejde

for
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Evaluering af indsatsområder og mål fra virksomhedsplan 2017

Indsatsområde 1: Ønsket om røgfri arbejdsplads

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

deltagelse i

Evaluering:
I Sundhedsområdet er der nedsat en arbejdsgruppe, der vurderer behovet for rygestopkurser for
medarbejdere. Frydenholm afventer tilbud om rygestopkurser til medarbejderne.
Målet er (sæt x):

Ikke nået

Delvis nået

Nået

X

Opfølgning på længere sigt:
Afventer arbejdsgruppen fra Sundhedsområdet

Indsatsområde 2: Tilpasninger

Mål 2.1
Plejehjemmet Frydenholm, bofælleskabet Æblehaven og daghjem udmønter tilpasninger af
budget 2017 på 539.300. kr. med inddragelse af MED-udvalg på alle arbejdspladser.

Evaluering:
Frydenholm har holdt budgettet i 2017 og forventer fortsat at arbejde med de tilpasninger, der er
fremlagt for 2017-2020.
Målet er (sæt x):

Ikke nået

Delvis nået

Nået
X
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Opfølgning på længere sigt:
Frydenholm vil i højere grad arbejde på statslige projektansøgninger, for derigennem at få økonomi
til nye faglige tiltag.

Indsatsområde 3: Samarbejde mellem Frydenholm, beboerne og deres familier

Mål 3.1
Frydenholm implementerer den nye borgerdialogpolitik.
Evaluering:
Beboerne, familierne og bruger-pårørenderådet har haft stor indflydelse på de indsatser, vi i 2017
har haft på Frydenholm.
Frydenholm har ligeledes været deltagende i undervisning omkring samskabelse på diplomniveau.
I den forbindelse er der startet en større samskabelsesproces i 2018 omkring opførelsen af
daghjemmet Skovvang og Frydenholm Park
Målet er (sæt x):

Ikke nået

Delvis nået

Nået
X

Opfølgning på længere sigt:
Vi fortsætter større projekter i 2018 med inddragelse af beboere, gæster, familier, brugerpårørenderåd og det omkringliggende samfund. Beskrevet i virksomhedsplan 2018 mål 2.2
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Mål 3.2
Beboere og familier ønsker større indsigt i de sundheds- og sygeplejefremmende områder i
Æblehaven. At ledelsen arbejder på fortsat at sikre og synliggøre systematiske
sundhedsfremmende tiltag i plejen til beboere i Æblehaven.
Evaluering:
Alle huse i Æblehaven har fået triagetavler, der er synlige for personalet. Der er udarbejdet en
struktur, således at der dagligt er en sygeplejerske til stede i Æblehaven.
Ligeledes er der ansat en sygeplejefaglig koordinator i Æblehaven.
Bruger- pårørenderådet giver udtryk for, at det skaber en øget fokus på det sygeplejefaglige i
Æblehaven.
Målet er (sæt x):

Ikke nået

Delvis nået

Nået
X

Opfølgning på længere sigt:
Den tilknyttede sygeplejerske i Æblehaven skal være en del af det samlede sygeplejersketeam på
Frydenholm. For derigennem at fasholde kompetencer og klinisk erfaring.

Indsatsområde 4: Velfærdsteknologi

Mål 4.1
I samarbejde mellem hjælpemiddelafdelingen og daghjem understøttes borgernes
selvhjulpenhed gennem udbredelse af velfærdsteknologiske og telemedicinske løsninger,
herunder virtuel hjemmepleje, demensteknologier, Digig-Rehab, Icura Activity, samt bedre
brug af hjælpemidler.
Evaluering:
Vedr. skylle/tørre toiletter i Daghjemmet Frydenholm:
10 potentielle gæster har med medarbejder afprøvet skylle/tørretoilettet.
Toilettet har på intet tidspunkt været ønsket frem for et almindeligt toilet. Medarbejderne har ikke
oplevet, at det var en fordel at bruge skylle/tørretoilettet, da medarbejderne oplever, at de fortsat
skal hjælpe både med afvask og tørring efter toiletbesøg. Gæsterne med demens har ikke
mulighed for teknisk at benytte skylle/tørre toilettet.
Vi vurderer, at det er meget få borgere, der har glæde af toilettet. Hvis borgeren ikke er selvhjulpen
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på toilettet, oplever vi at der alligevel er behov for hjælp til af-og påklædning, forflytning, bleskift
eller guidning, og at toilettet ikke gør borgeren mere selvhjulpen.
Ligeledes vurderer vi, at toilettets fjernbetjening er for uoverskuelig, hvilket evt. kunne afhjælpes
med et et-knaps-system.
Vedr. brug af spiserobot
En medarbejder er undervist og oplært i tilretning og anvendelse af spiserobot. Det er svært for
daghjemsgæsterne at have kræfter og koordineringsevne til at kunne anvende spiserobotten uden
massiv hjælp.
Vedr. brug af MOTO-måtter
(Moto – måtter er et elektronisk redskab til træning af balance og koordinering)
Personalet i daghjemmet er undervist i brug af MOTO-måtter. Måtterne har været brugt enkelte
gange til aktiviteter i daghjemmet, men kun få gæster kunne deltage. Samme tilbagemelding har
der været fra plejecentret. Medarbejderne oplevede at gæsternes/beboernes fysiske formåen var
for usikker/ustabil til at kunne have gavn af måtterne.
I slutningen af året tog vi på forsøgsbasis MOTO-måtterne med ned til daghjemmet Kernehuset
hvor aktivklubben for borgere med demens har afprøvet måtterne. Måtterne har her været en stor
succes, og medarbejderne ønsker at arbejde videre med dem, blandt andet med følgende
begrundelser:
det kræver en hvis mobilitet og balance, at bevæge sig fra måtte til måtte, for at det bliver
sjovt, og det kan medlemmerne i aktivklubben.
man får pulsen op, træner stabilitet/balance/flytte fødderne, skal holde øje med sine egne
måtter/sin egen farve, bliver presset, da vi spiller på tid.
de lette spil kræver ikke megen forklaring, vi kan vise hvordan det fungerer.
der er mange variationer og sværhedsgrader i måtterne og vi er startet med de helt lette.
man kan bruge måtterne 2 og 2 mod hinanden eller udfordre sig selv, hvilket gør at de lidt
mere forsigtige medlemmer, som ikke helt tror på sig selv, kan få en god oplevelse når de
udfordrer sig selv.
personalet kan være med helt på lige fod med medlemmerne, som gør det sjovt, og giver
ligeværd.
de konkurrenceorienterede medlemmer får udfordret sig selv maksimalt, både i legen mod
en anden, eller ved at udfordre sig selv.
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(MOTO måtter)

Målet er (sæt x):

Ikke nået

Delvis nået

Nået
X

Opfølgning på længere sigt:

Indsatsområde 5: Frydenholm som friinstitution

Mål 5.1
Ældreområdet imødekommer den stigende efterspørgsel og behov for plejeboliger,
midlertidige pladser, ældreboliger og daghjempladser.
Evaluering:
Byggeriet af daghjemmet Skovvang med plads til 16 gæster forventes klar til åbning 1. september
2018.
Målet er (sæt x):

Ikke nået

Delvis nået

Nået
X

Opfølgning på længere sigt:
Se virksomhedsplan 2018 punkt 2.1

Mål 5.2
Frydenholm udvikler innovative løsninger på plejecentrene Frydenholm og Sjælsø, som har
borgeren i centrum, via et friinstitutionsforsøg (4 årigt)
Evaluering:
Frydenholm har i 2017 arbejdet med 5 områder ift. friinstitutionsforsøget over 4 år:
•

Tilkøb af service
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•
•
•
•

Klippekortsordning
Samskabelse
Integration
Inddragelse af det omkringliggende samfund

Målet er (sæt x):

Ikke nået

Delvis nået

Nået

X

Opfølgning på længere sigt:
I 2018 vil vi have stor fokus på samskabelse og involvering af det omkringliggende samfund
beskrevet under punkt 2.2.
Vi vil ligeledes have fokus på Funding gennem søgning af statspuljer til projekter i daghjem og
plejehjem.
Det kan være svært for beboere og institutionen sammen, selv at udvikle og finde innovative
løsninger. Vi ønsker på sigt et større samarbejde på tværs af ældreområde for derigennem at
afprøve nye udviklingstiltag i mindre enheder.

Indsatsområde 6: Frydenholm styrker sociale netværk

Mål 6.1
Frydenholm ønsker at styrke livskvaliteten for borgere med demens ved implementering af
dokumentationsredskabet Nord.
Evaluering:
Alle beboere på Æblehaven er gennemgået vha. af dokumentationsredskabet Nord og evalueres
hver 3. måned.
Beboerne i Æblehaven tilbydes for den enkelte beboer meningsfulde aktiviteter i samvær og
individuelt.
Der er sket et tæt samarbejde på tværs af bofælleskabet Æblehaven og plejecenteret Frydenholm,
således at det er muligt at have musik og danseaktiviteter til glæde på for borgere med demens og
øvrige beboere.
Der indkøbt 2 Triobike så det er nemt for medarbejdere og beboere og komme ud og få vind i håret
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Målet er (sæt x):

Ikke nået

Delvis nået

Nået

X

Opfølgning på længere sigt:
Fortsat udbredelse af redskabet NORD til beboere med demens på plejecenteret Frydenholm. Vi vil
i 2018 gøre brug af demensstimuleringsredskabet: Sansemobilen beskrevet under punkt 4.2

Mål 6.2
Daghjemmet Frydenholm og kernehuset styrker borgernes mulighed for at mestre og
mindske oplevelsen af ensomhed gennem kompetenceudvikling og målrettede netværks- og
netværksskabende aktiviteter.
Evaluering:
Aktiviteterne i daghjemmet Frydenholm tager udgangspunkt i de ”5 veje til et godt liv”. Der er større
muligheder for at vælge mellem flere aktiviteter og daghjemsgæsterne har haft stor indflydelse på
hvilke aktiviteter, der planlægges. Der har været afholdt ”husmøder”/borgerdialogmøder for at
tilrette vores tilbud til gæsternes interesser, ønsker og behov.
Der er blandt andet opstartet et træningstilbud specifikt til rollator-brugere. Dette er en aktivitet, der
går på tværs af daghjem og plejecenter.
Der er uddannet ”fortæl for livet”-gruppeleder og der har været afholdt gruppe både i daghjemmet,
men også på plejecentret.
Målet er (sæt x):

Ikke nået

Delvis nået

Nået

X

Opfølgning på længere sigt:
I samarbejde daghjemmene imellem udarbejdes en spørgeguide, der ved opstart i daghjem er med
til at afdække hvilke rehabiliterende og sociale tilbud den enkelte gæst kan have glæde af.
Spørgeguiden er endnu ikke udarbejdet eller implementeret, men er en del af et flerårigt mål fælles
for daghjemmene. Forventes udarbejdet og implementeret i 2018.
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Mål 6.3
Daghjemmet Frydenholm og Kernehuset vil styrke den mentale sundhed for sårbare
hjemmeboende ældre med en demenssygdom i alderen 65+, samt aflaste deres pårørende.
Evaluering:
Fast dagtilbud, Aktivklubben. (Gruppe for 8 aktive borgere med demens, tilbud 3 dage ugentligt)
Tilbuddet har været en succes, der er ved årets slutning venteliste for at komme i aktivklubben.
Både borgere og pårørende har ønske om udvidelse af tilbuddet til flere hverdage. Tilbuddet går i
drift fra 2018.
Udsprunget af aktivgruppen, har der været behov for at etablere en støttegruppe for unge. Flere af
aktivgruppens brugere har unge børn som har udtrykt behov for støtte. Støttegruppen har planlagt
forløb over ca. 8 gange og fortsætter indtil disse er ovre.
Aftentilbuddet
Aftentilbuddet blev ikke benyttet i den grad vi forventede. Flere af de borgere, som ønskede at
benytte tilbuddet var ikke i stand til selv at koordinere et besøg, særligt transport til og fra tilbuddet
var en udfordring.
I juli måned ændrede vi tilbuddet til at have åbent 1 aften om ugen og alle lørdage. Lørdagsholdet
blev hurtigt fyldt op. Aftentilbuddet fortsatte projektperioden ud med en fast gruppe af borgere fra
Kernehuset. For at det kunne lykkedes måtte medarbejdere fra tilbuddet koordinere med
pårørende, hjemmepleje og flextrafik. Det fleksible aftentilbud fortsætter ikke efter projektets
afslutning. Et visiteret aftentilbud med mulighed for kørsel kunne muligvis tiltrække en større
bruger-gruppe.
Målet er (sæt x):

Ikke nået

Delvis nået

Nået

X

Opfølgning på længere sigt:
Vi ønsker på sigt at udvide muligheder for aktiviteter for yngre gæster med demens. Beskrevet
under mål 2.2.
Aftentilbuddet afsluttes som fast tilbud.
Vi ønsker på sigt ved åbning af daghjemmet Skovvang at tilbyde gæsterne enkelte aftenåbninger
omkring fællesspisning med familier og gæster. Afventer resultater for de samskabelsesprocesser,
der er igangsat.
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Mål 6.4
Plejehjemmet Frydenholm, bofællesskabet Æblehaven og daghjem vil øge borgernes
mentale sundhed ved at skabe øget trivsel og livskvalitet for den enkelte gennem projektet
”5 veje til et godt liv”.
Evaluering:
Alle beboere inviteres og inddrages i fælles aktiviteter. Ligeledes sikres aktivitetstilbud ud fra ”5
veje til et godt liv”.
Alle medarbejdere er og nye medarbejdere bliver introduceret til 5 veje til et godt liv.
Målet er (sæt x):

Ikke nået

Delvis nået

Nået
X

Opfølgning på længere sigt:
Vi ønsker fortsat at udvikle vores aktiviteter til vores beboere. Vi vil i 2018 arbejde på at nedbryde
den faste aktivitetsplan og i stedet for lade beboerne udarbejde aktivitetsplanen md. til md.
Beskrevet under punkt 2.2.

Mål 6.5
Frydenholm ønsker at styrke borgernes funktionsniveau og livskvalitet ved forankring af
kostindsatser, der forebygger henholdsvis underernæring og overvægt.
Evaluering:
Daghjemmet Frydenholm.
I daghjemmet Frydenholm er alle gæster screenet ved hjælp af MEOF-II skemaet. Skemaerne er
dokumenteret i Nexus/FS3, så samarbejdspartnere i hjemmeplejen kan få relevant information. Vi
har fokus på at tilbyde mad med rette konsistens i de fleste tilfælde pga. problemer med
tænder/proteser.
Frydenholm/Æblehaven:
Alle beboerne bliver screenet og der bliver iværksat individuelle rehabiliterende indsatser efter
behov.
Målet er (sæt x):

Ikke nået

Delvis nået

Nået

X

Opfølgning på længere sigt:
Implementering af instruksen: Tværfaglig indsats ved ernæringsindsatser og dysfagi.
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Indsatsområde 7: Frydenholm sikrer høj kvalitet og sammenhæng

Mål 7.1
Frydenholm nedbringer antallet af unødvendige indlæggelser gennem oprettelse af en
akutfunktion,
kompetenceudvikling
og
implementering
af
nyeste
viden,
jf.
sundhedsstyrelsens ”Handleplan for den ældre medicinske patient”.
Ældreområdet bidrager til opbyggelse af en tværkommunal akutfunktion på det somatiske
område i et Frikommuneforsøg i samarbejde med 4K, Herlev-Gentofte Hospital, PLO med
flere.
Evaluering:
Som fremvist under punkt 5 har Frydenholm haft under 5 unødvendige indlæggelser i 2017. Der er
tværfaglig og ledelsesmæssig deltagelse ved triagemøderne. Familierne tilknyttet Æblehaven
havde et ønske om større tilstedeværelse af sygeplejeske og vi har fra 1. februar 2018 ansat en
sygeplejerske med daglig tilstedeværelse i Æblehaven.
Det tværkommunale samarbejde omkring akutfunktionen bliver et mål for 2018.
Målet er (sæt x):

Ikke nået

Delvis nået

Nået

X

Opfølgning på længere sigt:
Fortsat fokus gennem triage og opfølgning på utilsigtede hændelser.

Mål 7.2
Frydenholm indgår i ordningen ”fasttilknyttede læger på plejecenter”.
Evaluering:
Både Frydenholms og Æblehavens beboere bliver tilbudt ordningen omkring fasttilknyttede læger.

38

Vi har et godt samarbejde med den praktiserende læge og er færdig med gennemgangen af alle
beboerne.
Målet er (sæt x):

Ikke nået

Delvis nået

Nået
X

Opfølgning på længere sigt:
Vi håber på at kunne indgå i et større samarbejde med den fasttilknyttede læge, omkring faglige
indsatser på Frydenholm.

Mål 7.3
Frydenholm styrker det tværfaglige samarbejde i palliation, så borgere og deres familie
oplever større sammenhæng.
Evaluering:
I kraft af at der er blevet fasttilknyttet læger på Frydenholm indgår lægerne også i samtalerne med
beboerne og deres familier i den sidste tid.
Bruger- Pårørenderådet har været med til udarbejdelse af vores fælles procedure for palliation på
Frydenholm.
Målet er (sæt x):

Ikke nået

Delvis nået

Nået
X

Opfølgning på længere sigt:
Vi arbejder på at udarbejde en tværfaglig indsats i vores dokumentationssystem FS III. Lige nu er
det svært at få et billede af de samlede iværksatte indsatser.

Mål 7.5
Ældreområdet implementerer indsatserne under værdighedspuljen til understøttelse af
kommunens Ældre – og værdighedspolitik.
Værdighedspuljen indeholder projekter inden for områderne: Livskvalitet, Selvbestemmelse,
Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, samt mad & ernæring.
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Evaluering:
Vi arbejder fortsat med aktiviteter og indsatser som Mate-meo og individuelle aktiviteter. Vi er i høj
grad i tæt dialog med beboerne omkring ønsker for aktiviteter lokalt, kulturelle oplevelser og fysisk
udfoldelse. Vi har dannet en beboerambassadør-gruppe der kontinuerligt har fokus på nye
aktiviteter i samarbejde med beboerne
Vi opfordrer til at beboerne og deres familier gør brug af klippekortordningen, der det sidste halve
år har været med til at støtte op omkring kommunens værdighedspolitik.
Målet er (sæt x):

Ikke nået

Delvis nået

Nået

X

Opfølgning på længere sigt:
Vi arbejder fortsat med dette mål i 2018 - vha. vores beboerambassadørmøder, beskrevet under
punkt 2.2

Økonomi

Konto
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Tekst

Regnskab 2017

Korrigeret

Forventet mer-

nr.

Budget 2017

030

Mindre/merforbrug overført
fra sidste år:

400

Personaleudgifter

500

1.034.000
41.781.706

43.948.99

Materiale- og
aktivitetsudgifter

3.203.265

4.211.378

600

IT, inventar og materiel

1.120.182

161.724

700

Grunde og bygninger

1.751.606

1.900.038

902

Øvrige indtægter

/mindre forbrug

2.700.000

-552.073

Bemærkninger til mer- / mindre forbrug:
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Nøgletal

Plejeboliger
Beboerstatus

Uge 40

Antal beboere i permanent plejebolig:

2016

-

0-66 år

0

-

67-79 år

11

-

80-89 år

30

-

90- år

18

-

Gennemsnitlig alder for beboere i plejebolig

89

Boligstatus:
-

59

Belægningsstatus

01.01 – 30.09
2015

- Almene plejeboliger

2015

Gns. antal opholdsdage for fraflyttede beboere
– alm. plejeboliger
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2016

2017

86,3

95,86

01.10.- 30.09..

Opholdstid i permanente plejeboliger

Antal indflytninger - alm. plejeboliger

84,56

Uge 40

Antal alm. permanente plejeboliger

Gennemsnitlig belægningsprocent på:

2017

2016

2017

70

12

86,3

250,46

Plejeboliger, Bofællesskaberne Æblehaven
Beboerstatus
Antal beboere i permanent plejebolig:

Uge 40
2015

2016

-

0-66 år

4

-

67-79 år

7

-

80-89 år

9

-

90- år

2

-

Gennemsnitlig alder for beboere i plejebolig

78

Boligstatus:
-

80,40

Uge 40

Antal demensboliger

22 + 2

Belægningsstatus
Gennemsnitlig belægningsprocent på:

2017

01.01 – 30.09
2015

2016

2017

- Almene plejeboliger

99,32

- Midlertidige pladser

93,04

-antal ophold på midl.pladser

8

01.10.-30.09..

Opholdstid i permanente plejeboliger
2015
Antal indflytninger – demens plejeboliger
Gns. antal opholdsdage for fraflyttede beboere

2016

2017

4

1
995

43

Daghjemmet Frydenholm:
Daggæst status

Uge 40

Antal brugere af daghjem:

2015

2016

2017

- 0-66 år

1

1

- 67-79 år

12

10

- 80-89 år

25

22

- 90- år

12

8

Samlet antal brugere:

50

41

Daghjemsstatus:
- Antal alm.daghjemspladser

Uge 40
25

- Antal daghjemspladser for borgere med demens

8+8

Belægningsstatus

Uge 40
2015

2016

2017

- Antal visiterede

112

93

- Antal fremmødte i forhold til visiterede

91

77

01.01. - 30.09.
Udskrivningsstatus:
Antal udskrivninger fra daghjem:
- Eget hjem med hjemmepleje

2015

2016

2017

5

4
0

- Bofællesskab
- Plejebolig

7

0

- Andet daghjem
- Venteplads

2
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0
0

- Hospice
- Død

11

3

4

Daghjemmet Kernehuset:
Daggæst status
Antal brugere af daghjem:

Uge 40
2015

2016

2017

- 0-66 år

2

5

- 67-79 år

13

19

- 80-89 år

7

9

- 90- år

0

3

Samlet antal brugere:
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Daghjemsstatus:

Uge 40
25

- Antal alm.daghjemspladser

8+8

- Antal daghjemspladser for borgere med demens

Belægningsstatus

Uge 40
2015

2016

2017

- Antal visiterede

41 + 16

40+16

- Antal fremmødte i forhold til visiterede

38 + 14

36+14

01.01. - 30.09.
Udskrivningsstatus:
Antal udskrivninger fra daghjem:

2015

2016

2017

- Eget hjem med hjemmepleje

4

2

- Bofællesskab

4

5

- Plejebolig

4

2

- Andet daghjem

0

0

- Venteplads

2

0

- Hospice

0

0

- Død

1

0
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Personalestatus Frydenholm & Æblehaven og daghjem Uge 40
Faggrupper:

2015
Antal

Årsværk

2016
Antal

2017

Årsværk

Antal

Årsværk

Plejecenterleder

1

1

1

1

Afdelingsledere

5

5

5

5

3

3

4

3,5

Sosu. ass.

24

19,8

30

24,79

Sosu.hjælpere

35

27,6

34

26,82

2

1,73

Konsulenter
Sygeplejersker

Plejehjemsass.
Sygehjælpere

7

5,2

8

5,16

Ufaglærte

8

5,8

5

4,14

Ergoterapeuter

4

3,2

5

3,89

Fysioterapeuter

1

0,9

1

0,9

Beskæftigelsesvejleder.

2

1,1

1

0,7

Pædagog

3

2,7

3

2,32

2

1,95

Økonoma (ikke leder)
Ernæringsass.

4

3,7

2

1,89

2

1,9

2

1,95

3

1,82

108

87,46

Køkkenmedhjælpere
Linneddame
Pedel
Adm. Incl. felxjob
Seniorjob
Personale i alt
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99

80,9

Personaleomsætning Frydenholm:
2017

12,7 %

2016

-

Sygefravær Frydeholm
2017

3,86 %

2016

4,04 %
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