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Center for Sundhed og Træning 
 

 

Center for Sundhed og Træning er et nyt center, som i 2019 både skal overtage og etablere nye 

driftsopgaver og skabe nye samarbejdsområder på tværs af enheder og matrikler.  

 

Centeret er bundet sammen af et fælles fokus på ”midlertidige indsatser” i borgernes liv, og dermed 

et uafviseligt fokus på borgerens samlede livssituation. Det gælder både i forhold til døgnophold på 

midlertidige pladser, den ambulante genoptræning, forebyggelses- og rusmiddelindsatser, som alle 

er målrettet den enkelte borgers mestringsmuligheder i hverdagslivet i forhold til forskellige sund-

hedsudfordringer. Det gælder også centerets to afdelinger med plejeboliger, hvor der er fokus på 

det gode hverdagsliv og støtte borgeren i et meningsfuldt liv.. Center for Sundhed og Træning er en 

central del af det borgernære sundhedsvæsen. På grund af indsatsernes midlertidige karakter i 

borgernes liv skal centeret både være specialiseret i overgange mellem kommunale enheder og på 

tværs af sektorer i sundhedsvæsenet og kunne levere en effektiv indsats i en afgrænset tidsperio-

de, der sætter borgeren eller samarbejdspartere i stand til at tage over og fortsætte igangsatte initi-

ativer - sammen med borgeren ud fra fælles mål.  

 

Det borgernære sundhedsvæsen er under udvikling, og særligt de midlertidige pladser modtager 

flere borgere med behov for avanceret genoptræning og flere borgere i en ustabil helbredstilstand 

med en øget medicinsk kompleksitet. Det stiller krav om en øget træningsfaglig intensitet og konti-

nuitet i behandling og pleje på tværs af dag-, aften- og nattevagter, som udfordres af vanskelighe-

der med at rekruttere og fastholde kompetent plejepersonale og et EOJ-system, der er svært til-

gængeligt for medarbejderne. Flere af virksomhedsplanmålene rette sig strategisk mod disse ud-

fordringer. De igangsatte indsatser på genoptræningsområdet for at nedbringe ventetiden til 7 dage 

fortsætter og monitoreres også tæt i 2019, men indgår ikke i virksomhedsplanen, da indsatserne er 

implementeret primo 2019 og primært er administrative. 

  

Med etableringen af Center for Sundhed og Træning er Rusmiddelcenteret og forebyggelsesområ-

det samlet og flyttet til Telgporten – Træning og Forebyggelse. I 2019 skal driften af såvel rusmid-

del- som forebyggelsesområdet konsolideres i centeret mhp. at skabe en driftssikker organisering 

og synergi mellem rusmiddel- og alkoholindsatser samt de eksisterende forebyggelsesindsatser. 

På den baggrund er der ikke virksomhedsplansmål for området i 2019, men der vil i sidste halvdel 

af 2019 foregå en grundig afdækning af udviklingspotentialer mhp. virksomhedsplan 2020. På 

samme vis skal kostområdet konsolideres i centeret, og der etableres i 2019 et tværgående samar-

bejde mellem indsatser målrettet den ældre medicinske patient og borgere med kroniske sygdom-

me og overvægt på forebyggelsesområdet mhp. at afdække behov og udviklingsmuligheder. Her-

udover vil centeret indgå i ”stress-sporet” i forlængelse af den politisk besluttede fælleskommunale 

indsats vedr. mental sundhed, hvor de økonomiske og driftsmæssige (Telgporten) potentialer ved 

en kommunal stressindsats bliver afklaret.    

 

Alle ledere i Center for Sundhed og Træning kommer i 2019 til at arbejde med ledelse på tværs af 

enheder - i nye relationer og med nye kolleger. Enkle og lokale nøgletal og data for egne ansvars-

områder bliver et fælles nyt og spændende ledelsesværktøj. 
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Indsatser i 2019 

Borgere i Rudersdal Kommune mestrer videst muligt eget liv  

 Udvidet koordination af kræftforløb Indsats 1:

 

Beskrivelse 

Et sygdoms- og rehabiliteringsforløb i forbindelse med kræftsygdom består typisk af flere forskellige 

tværfaglige indsatser tilbudt i flere forskellige sektorer. Med Forløbsprogram for rehabilitering og 

palliation i forbindelse med kræft (Sundhedsstyrelsen, 2018) som en del af Kræft plan IV har kom-

munerne fået et udvidet koordinationsansvar, samt en tydeligere afklarende opgave i forhold til sy-

stematisk og løbende at vurdere rehabiliterings- og palliationsbehov samt senfølger.  

 

I og med at borgere med kræft møder Rudersdal Kommunen i mange forskellige sammenhænge, 

er der brug for en veldefineret arbejdsgang for vurdering af rehabiliteringsbehov og senfølger samt 

koordinering af palliativeforløb, uanset hvem borgeren har kontakt med i kommunen. I Ruderdal er 

borgere med kræft primært i kontakt med genoptrænings-, hjemmesygepleje-, beskæftigelses-, 

børne- og familieområdet.  

 

Formål: 

At borgere med kræft, der har et rehabiliterings- eller palliationsbehov eller senfølger af behandling 

henvises til den indsats, der bedst muligt understøtter deres behov, og at alle indsatser (på tværs af 

enheder) sammen med borgeren tager afsæt i fælles mål med udgangspunkt i den aktuelle livssi-

tuation. 

 

Gevinstrealisering; at borgerens behov for pleje og hjælp pga. et reduceret funktionsniveau udsky-

des som følge af bedre egenmestering af et liv med kræft og senfølger. 

 

Succeskriterier 

 At der er udarbejdet en administrativ arbejdsgang på tværs af områder, der beskriver, hvordan 

enheder i kommunen samarbejder om koordinering af kræft- og palliationsforløb. 

 At alle borgere med kræft, der er i kontakt med kommunen systematisk får vurderet og revurde-

ret deres rehabiliterings- og palliationsbehov og senfølger 

 At borgere, der har et rehabiliterings- eller palliationsbehov eller senfølger henvises til et rele-

vant tilbud 

 

Milepæle  

 

Der er foretaget…. Tidshorisont 

 

Der nedsættes en arbejdsgruppe med rep. fra genop-

træning, forebyggelse, hjemmepleje, beskæftigelse og 

Marts 2019 
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ad hoc børn og familie. 

 

Arbejdsgruppen udarbejder et fælles overblik over de 

indsatser Rudersdal kommune har for borgere med kræft 

samt hvilke nye krav til henvisning og koordinering, der 

er i forløbsprogrammet for kræft og palliation (Sund-

hedsstyrelsen 2018). 

April 2019 

Arbejdsgruppen udarbejder en arbejdsgang for: 

1) henvisning til en afklarende samtale af rehabiliterings-

behov og senfølger på Teglporten – træning og forebyg-

gelse og  

2) udvidede koordinering af sammenhængende borger-

forløb på tværs af enheder og forvaltningsområder.  

Maj – August 2019 

Teglporten tilpasser den afklarende samtale til de nye 

krav om løbende vurdering af rehabiliteringsbehov og 

senfølger og afdækker henvisningsmulighederne for ind-

satser i forhold til senfølger  

Maj – August 2019 

Implementering af arbejdsgang og monitorering af hen-

visninger til afklarende samtaler og henvisninger til reha-

biliteringstilbud 

September 2019 

Borgere i Rudersdal Kommune lever et sundt liv i relationer og fællesskaber  

 Tilgangen til mennesker med en demenssygdom  Indsats 2:

 

Beskrivelse  

Som medarbejder på et plejecenter, kan det være en stor udfordring at arbejde med mennesker 

med en demenssygdom. Medarbejderne føler oftest ikke, at de har ressourcer til at bruge ekstra tid 

på en beboer med en demenssygdom. Hvorfor bliver beboeren ved med at spørge om det samme? 

Hvorfor vil beboeren hele tiden forlade plejecenteret? Hvorfor er beboeren urolig? Hvordan stopper 

jeg det? Hvorfor hører beboeren ikke efter hvad jeg siger? Dette skaber oftest frustrationer, både 

for medarbejderne, beboeren og dennes familie.  

 

I plejeboligerne på Skovbrynet skal der skabes en positiv fortælling omkring det at arbejde med 

mennesker med en demenssygdom. Den enkelte medarbejder skal blive bevidst om, hvor stor en 

forskel et lille tiltag kan gøre for beboeren. Medarbejderne skal have redskaber til at hjælpe bebo-

erne, så de ikke bliver frustrerede, men føler sig rustede til at klare de vanskelige situationer.  

 

Herudover har de midlertidige pladser på Skovbrynet og Hegnsgården fået mulighed for at deltage i 

”Aktion demens,” som er et tværfagligt og praksisnært projekt, hvor deltagerne får nyeste viden 

indenfor demens ved deltagelse i undervisning og læringsgrupper, samt får redskaber til at omdan-

ne denne viden til daglig praksis. Temaerne, der bliver berørt er; tidlig opsporing, rehabilitering og 

palliation, samt inddragelse af pårørende. 
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Formål 

At medarbejderne støttes og motiveres til nysgerrighed i forhold til arbejdet med mennesker med 

en demenssygdom. Når medarbejderne er bedre rustede til at hjælpe mennesker med en demens-

sygdom, vil beboeren hurtige blive rolig og dermed få det bedre.  

 

Succeskriterier 

 At medarbejderne oplever, at det bliver nemmere at hjælpe en beboer der er urolig.  

 At medarbejderne oplever, at de ved hvordan de skal håndtere beboere der er urolige, bange, 
kede af det, eller som vil forlade plejecenteret. 

 At medarbejderne oplever, at når de giver sig tid til at hjælpe mennesker med en demenssyg-
dom, så vinder de tid til andre opgaver 
 

Milepæle 

 

Der er foretaget… 

 

Tidsfrist 

Medarbejderne skal undervises i, hvad demenssygdomme er 
og hvordan det påvirker det enkelte menneske.  

4 medarbejdere deltager i de-

mens undervisning i marts må-

ned. De er repræsenteret fra dag-

aften og nat, og skal herefter vi-

dereformidle til deres kollegaer.  

Medarbejderne skal undervises i den pædagogiske tilgang til 
mennesker med en demenssygdom.  

Dette sker løbende året igennem. 

Leder giver medarbejderne spar-

ring på enkelte beboere, hvor der 

er udfordringer. Dette for at im-

plementere, at demens tilgangen 

er noget der altid arbejdes med, 

ikke kun i en periode.  

Medarbejderne skal deltage aktivt i Marte Meo, for at blive 
bevidste om alt det gode de gør, som de med fordel kan gøre 
mere af.  

Der er allerede gang i det første 

Marte Meo projekt. Fire medar-

bejdere var med til tilbagemeldin-

gen, og filmen bliver vist til alle 

medarbejdere på næste persona-

lemøde. Det er lederen der er 

blevet filmet, for at vise medar-

bejderne at det ikke er farligt, men 

derimod lærerigt.  

Ledelsen skal skabe en narrativ fortælling om alt det positive 
og givende der er i arbejdet med mennesker med en demens-
sygdom, og italesætte det, når medarbejderne er lykkes med 
at hjælpe en beboer. 

Dette sker dagligt, og der er der-

for ikke en tidshorisont. Medar-

bejderne får hver fredag en fre-

dagsmail, hvor de gode historier 

ligeledes bliver synliggjort.  

Deltagelse i projekt ”Aktion Demens” Demensakademi Opstart marts, med efterfølgende 

læringsgrupper fordelt over året. 
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Borgere i Rudersdal Kommune oplever en helhedsorienteret og sammenhæn-
gende indsats 

Døgnrehabilitering   

På de midlertidige pladser indlægges borgere med behov for rehabilitering hele døgnet. Borgerne 

indlægges i stigende grad både med en genoptræningsplan og i en ustabil helbredstilstand med 

behov for kompleks sygepleje. Sundhedsstyrelsen påpeger i deres servicetjek (2018), at kommu-

nerne skal kunne levere intensiv avanceret genoptræning, hvilket betyder at genoptræning og re-

habilitering ikke kun er isoleret til dagvagter, men skal finde sted alle ugens dage hele døgnet. Som 

en del af udviklingen i sundhedsvæsenet indlægges borgerne også i stigende grad i en ustabil hel-

bredsstilstand, som kræver sygepleje hele døgnet og rummer en medicinsk kompleksitet, som 

kræver en øget koordination på tværs af enheder i kommunen og sektorer i sundhedsvæsenet. 

Udviklingen stiller fortsat krav til koordineringen af tværfaglige indsatser 24/7, og en fortsat udvik-

ling af de faglige miljøer på de midlertidige pladser, som udfordres alvorligt af mangel på plejeper-

sonale.  

 

I 2019 iværksættes flere forskellige indsatser på de midlertidige pladser, som retter sig mod forskel-

lige dele af ovenstående udfordringer. Skovbrynet og Hegnsgården adskiller sig i forhold til, histo-

rik, kerneopgaver og antal af senge, derfor er der forskel på hvilke indsatser, der prioriteres først de 

to steder. Indsats 3-7 adresserer ovenstående udvikling i sundhedsvæsenet.  

 

Overordnet formål: 

At alle borgere på de midlertidige pladser oplever, der er kontinuitet i rehabiliteringen i forhold til 

deres mål og indsatser (træning, sygepleje og ernæring) alle døgnets 24 timer. 

 

Gevinstrealisering: Kortere indlæggelsestid på de midlertidige pladser, samt at forløb ikke ”knæk-

ker” og borgerne indlægges med forebyggelige diagnoser eller at rehabiliteringsforløbene går i stå 

 Optimering af samarbejde mellem dag- og aftenpersonale Indsats 3:

 

Beskrivelse 

Afdækning af muligheder for optimering af samarbejdet mellem dag- og aftenpersonale på Skov-

brynet, særlig i forhold til videregivelse af information, håndtering af borgers mål og planer, udvik-

ling og fastholdelse af kompetencer. Tidligere var medarbejdere ansat til både at arbejde dag og 

aften og det gav en naturlig videreførelse af planer. Af rekrutteringsmæssige årsager er de blande-

de arbejdstider opgivet, og der er nu ansat medarbejdere, der arbejder fast dag eller aften.  

Det giver gamle kendte problemer med sammenhæng mellem dag og aften.  

 

Formål: 

At skabe et grundlag for fastholdelse af kontinuitet i indsatserne til borgerne i alle døgnets 24 timer, 

især fra dag til aften. 

 

Succeskriterier  
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 At overgangen fra dag til aften er analyseret, så der kan pilottestes nye tiltag, der optimerer 

samarbejdet mellem dag- og aftenpersonale, så der skabes kontinuitet i borgerens plan og mål 

24/7. 

 

Milepæle 

 

Der er foretaget…. Tidshorisont 

 

Afdækning  Marts - juni 2019 

Eventuelle tiltag besluttes og pilottestes Efterår 2019 

Opfølgning mhp. varige tiltag Ultimo 2019 

 Mødeledelse af tværfaglige konferencer Indsats 4:

 

Beskrivelse Skovbrynet 

Kursus for nyansatte medarbejdere i mødeledelse af tværfaglige konferencer hvor alle personale-

grupper deltager. Skovbrynet har virkelig gode erfaringer med at mødeledelse er en fælles tværfag-

lig opgave, som kræver at nyansatte hele tiden oplæres i at være mødeledere. 

 

Formål: 

At sikre effektive målrettede møder, der sikrer borgerforløb med tværfaglig kvalitet og effektivitet. 

 

Gevinsten er korte veltilrettelagte indlæggelsesforløb, med trygge udskrivelsesforløb sammen med 

borgeren til samarbejdsparter eller hjemmet. 

 

Succeskriterier  

 At borgers mål og plan for rehabiliteringsforløbet hele tiden er i fokus og forventningsafstemt  

 At medarbejdere der har deltaget i mødelederuddannelse anvender deres nye kompetencer på 

lige fod med erfarne medarbejdere 

 

Milepæle 

 

Der er foretaget…. Tidshorisont 

 

Nye medarbejdere på Skovbrynet har deltaget i mødele-

deruddannelsen 

Inden maj 2019 

Evaluering af afvikling af tværfaglige konferencer i hele 

medarbejder gruppen på Skovbrynet 

Efterår 2019 

 

Beskrivelse Hegnsgården 

Hegnsgården afholder tværfaglige konferencer i hver midlertidig afdeling 1 gang om ugen, hvor der 

deltager fysio- og ergoterapeuter, plejepersonale, økonoma samt en koordinerende sygeplejerske 

fra myndighedsområdet. 
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Formål 

At afdække behov for struktureret mødeledelse mhp at sikre effektive målrettede møder, der sikrer 

borgerforløb med tværfaglig kvalitet og effektivitet. 

 

Gevinsten er korte veltilrettelagte indlæggelsesforløb, med trygge udskrivelsesforløb sammen med 

borgeren til samarbejdsparter eller hjemmet. 

 

Succeskriterier  

 At borgers mål og plan for rehabiliteringsforløbet hele tiden er i fokus og forventningsafstemt  

 At nøglemedarbejdere er kompetente til at sikre struktureret mødeledelse 

 

Milepæle 

 

Der er foretaget…. Tidshorisont 

 

Behovsafdækning i forhold til struktureret mødeledelse 

afdækkes, med hjælp fra Kvalitet og udvikling. 

Inden maj 2019 

Nøglemedarbejdere kompetenceudvikles ift at kunne 

imødegå behov for struktureret mødeledelse 

Forår / sommer 2019 

Implementering af ny struktur på tværfaglige konferencer Forår / sommer 2019 

Evaluering og evt justering af tværfaglige konferencer  November 2019 

 Forflytning og lejring Indsats 5:

 

Beskrivelse 

Afholde tværfaglige undervisningsseancer på Skovbrynet i forflytning og lejring to gange årligt for 

nye medarbejdere og vikarer, samt ved behov når lejring og forflytning er særlig kompleks. 

 

Formål: 

At sikre at borgerne kan lejres og forflyttes jævnfør deres behov i alle døgnets timer 

 

Succeskriterier 

 At alle medarbejdere er bekendt med og kan anvende aftalte principper for forflytning og lejring 

og hver dag sørger for at være opdaterede på den enkelte borgers skiftende forflytnings lejrings 

behov 

 

Milepæle 

  

Der er foretaget…. Tidshorisont 

1. Undervisningsseance Februar 2019 

Evaluering Juni 

2. Undervisningsseance Efterår 2019  
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 Deltagelse i modelprojekt om erhvervet hjerneskade i 9K Indsats 6:

 

Beskrivelse 

Rudersdal kommune og genoptræningscentret Skovbrynet deltager i et toårigt tværsektorielt apo-

pleksiprojekt med Herlev og Gentofte Hospital og de øvrige otte kommuner i Planområde Midt. Pro-

jektet omhandler samarbejde på tværs af sektorer og kommuner om rehabilitering af borgere med 

erhvervet hjerneskade, og har særlig fokus på følgende spor: 

 

 Brugerinddragelse 

 Samarbejdsaftaler, herunder klar ansvars- og opgavefordeling i borger forløbet 

 Tværsektoriel kompetenceudvikling 

 Bæredygtig tværsektoriel neurofaglig organisering 

 

Projektet startede i 2018, hvor de to projektledere fulgte 15 borgerforløb fra apopleksiafsnittet ud i 

kommunerne, interviewede 30 borgere og pårørende og talte med over 100 medarbejdere i de ni 

kommuner og på apopleksiafsnittet på Herlev Hospital. Afdækningen tydeliggjorde behov  

for øget fokus på brugerinddragelse, kompetenceudvikling af medarbejderne, samt behov for at 

standardisere anvendelse af tværsektorielle måleredskaber, så ændringer i i borgers funktionsevne 

kan følges i hele rehabiliteringsforløbet. Ovennævnte igangsættes og afprøves i 2019 med forvent-

ning om, at relevante tiltag efterfølgende forsætter i drift og udvikling. 

 

Formål 

At skabe bedre og sammenhængende rehabiliteringsforløb på tværs af sektorer for borgere med 

funktionsevnenedsættelse efter apopleksi, således at borgeren har de bedste forudsætninger for at 

generhverve højst muligt funktionsniveau.  

  

Succeskriterier 

 Afprøvning af det nationale spørgeskema om brugertilfredshed ifm. genoptræning og rehabilite-

ring af mennesker med en erhvervet hjerneskade   

 At viden fra spørgeskemaerne giver mulighed for at udvikle en model for tværsektoriel bruger-

inddragelse på organisatorisk niveau 

 At kompetenceudviklingen sikrer borgerforløb med tværsektoriel kvalitet og effektivitet 

 At fælles måleredskaber på tværs af sektorer for plejepersonalet, ergoterapeuter og fysiotera-

peuter fremmer borgers oplevelse af sammenhæng i forløbet og sikrer fælles faglig kvalitet 

 

Milepæle 

 

Der er foretaget…. 

 

Tidshorisont 

 

Brugertilfredshed 

 Deltage i Kick off om brug af Det Nationale spørge-

skema 

 Afprøve spørgeskema  

 

Marts 2019 

 

April – oktober 2019  

Model for brugerinddragelse 

 Deltage i tværsektoriel arbejdsgruppe hvor der ar-

 

Efteråret 2019 
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bejdes med udvikling af model 

Kompetenceudvikling  

 Planlægge og gennemføre lokal undervisning i  

dysfagi for plejepersonalet på Genoptræningscentret 

Skovbrynet og Hegnsgården samt deltage i tværsek-

toriel undervisning 

 Deltage i undervisning om neurofaglig viden, syn og 

svimmelhed og forflytninger 

 

Januar- september 2019 

 

 

Maj – september 2019 

 

Måleredskaber 

 Afprøve udvalgte måleredskaber 

 

Februar – september 2019 

 Rekruttering og fastholdelse Indsats 7:

 

Hegnsgården fortsætter de sidste par års indsats med rekruttering og fastholdelse af kompetente 

sygeplejersker og sosu-assistenter mhp at kunne opbygge en stabil driftssituation, der kan levere 

de nødvendige indsatser til de stadig mere komplekse borgerforløb med primært fastpersonale. 

 

Formål 
At rekruttere og fastholde kompetente sundhedsfaglige medarbejdere, ved at være en attraktiv ar-
bejdsplads, og dermed sikre en høj faglig kvalitet og et godt arbejdsmiljø. 
 
Gevinstrealisering; at korttidssygefraværet på Hegnsgården er faldet fra 3% til 2.5%, og forbruget 
af vikarer er faldet med 15 % og personaleomsætningen er 10 % lavere end i 2018.  

 

Succeskriterier 

 

 At personaleomsætningen blandt det sundhedsfaglige personale er 10 % lavere end persona-

leomsætningen i 2018  

 At der på de lokale TRIO-møder og på LokalMED er en udbytterig proces med udgangspunkt i 

trivselsundersøgelsen 

 At sygefraværsprocent på hegnsgården fortsat ligger lavere end Rudersdals Kommunes mål for 

sygefravær. 

 At introduktionsprogrammet er kvalitetssikret  

 At vi sikre gode strukturer og arbejdsgange mhp at frigive tid til løsning af vores kerneopgave 

 At vi løbende kompetenceudvikler det sundhedsfaglige personale mhp at sikre, at vi kan imø-

dekomme de stadig mere komplekse indsatser hos borgerne 
 

Milepæle 

 

Der er foretaget…. 

 

Tidshorisont 

Der er lagt en plan for opfølgning på Trivsels-

undersøgelsen / psykisk APV 

1.kvartal 2019 

Arbejdsmiljø er et fast punkt på alle personalemøder Løbende 

Introduktionsprogram er kvalitetssikret og klar til ibrug- 1.april 2019 



 

14 

tagning 

Der er afholdt dialogmøde på tværs af døgnafdelinger på 

Hegnsgården og Skovbrynet mhp at inspirere hinanden 

til at sikre den attraktive og kompetente arbejdsplads 

2.kvartal 2019 

Der er gennemført kompetenceudvikling såvel lokalt som 

på tværs afhængig af tema og behov for at imødekomme 

komplekse sundhedsfaglige indsatser 

3. kvartal 2019 

Geriatriprojekt med Herlev-

Gentofte Hospital  

 Tværgående koordinering mellem udfører centre (CFSI tovholder) Indsats 8:

 

Beskrivelse 

Indsatsen ”Tværgående koordinering mellem udførende centre” er organiseret i en stor tværgående 

arbejdsgruppe, der blev nedsat i forbindelse med dannelse af vores nye område Social og Sund-

hed. Indsatsen er et centralt element i udmøntningen af ”Sammen med borgeren” og arbejdsgrup-

pen har til formål at udarbejde forslag til løsninger, der både sikrer en god og effektiv koordinering 

af indsatserne hos borgeren, og samtidig sikrer den nødvendige dialog og koordinering mellem 

udføreenheder og mellem myndighed og udføreenheder. Arbejdsgruppen vil arbejde med en høj 

grad af borgerinddragelse og benytte forskellige innovationsredskaber for at nå frem til en prototype 

eller model, der kan afprøves på ca. 20 borgersager fra august 2019 til april 2020. 

 

Formål 

Formålet er, at borgerne skal opleve meningsfuldhed og sammenhæng i de indsataser og ydelser 

de modtager fra os. De skal mærke, at deres perspektiv på egen situation er udgangspunkt for ind-

satserne og koordineringen af disse.  

Medarbejderne skal få større arbejdsglæde gennem sammenhæng, helhed og meningsfuldhed i 

indsatserne – og vi skal som område bruge færre ressourcer og skabe mere målrettet og effektive 

indsatser. 

 

Succeskriterier 

Det overordnede succeskriterie er, at vi lykkes med at udarbejde en model til tværgående koordine-

ring, som bidrager til følgende:  

 Borgeren opnår øget livskvalitet og har brug for mindre støtte over tid.  

 Der kommer færre fagpersoner i borgerens bolig. 

 Medarbejdernes mindset fokuseres på tværgående koordinering og de får nye kompetencer til 

at kunne arbejde relationelt koordinerende.  

 Øget medarbejdertrivsel og lavere sygefravær 

 Reduktion i antallet af medarbejdere, der er involveret i borgerens sag. 

 Reduktion i udgifter i de konkrete borgersager.  

 

Milepæle 

 

Der er konkretiseret 4-5 vigtige fokusområder, 

den nye model skal indeholde 

Medio marts 

Det første udkast til en samarbejdsmodel er Primo april 
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godkendt af arbejdsgruppe og styregruppe 

Modellen er afprøvet i minimum 2 komplekse 

borgersager 

Primo maj 

Modellen er tilrettet og godkendt Ultimo august 

  

Implementeringsfasen med afprøvning i ca. 20 

sager  

Primo august 2019 – ultimo marts 2020 

Borgere i Rudersdal Kommune er i uddannelse og beskæftigelse 

 Mental sundhed – forebyggelse og håndtering af stress  Indsats 9:
 

Beskrivelse 

Sundhedsprofilen (2017) viser, at 20 % af borgerne i Rudersdal kommune har et højt stress niveau. 

Det svarer til 9.200 borgere og er en stigning på 30 % siden 2013. I Rudersdal har hver 4.borger, 

der får sygedagpenge en belastningsreaktion (stress), og det gælder særligt unge kvinder 30-40 år, 

der er ansat i det offentlige sektor. Forvaltningens analyser viser, at udfordringerne med mental 

sundhed rummer et stort forebyggelsespotentiale i forhold til at kunne nedbringe kommunens 

sundhedsudgifter. Bedre mental sundhed blandt den store gruppe af voksne med stress vil be-

tyde øget trivsel og livskvalitet, herunder mindre stress og bedre sociale relationer , hvilke har 

en effekt i forhold til den enkelte borgers sundhedsadfærd, funktionsniveau, sygdomsudvikling 

samt tilknytning til arbejdsmarkedet og kontakt til sundhedsvæsenet.  

 

I oktober 2018 besluttede Social- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Sko-

leudvalget, Erhvervsudvalget, Byplanudvalget samt Miljø- og Teknikudvalget, at der skal igangsæt-

tes en fælles sundhedsfremmende indsats på tværs af forvaltningsområder mhp. at styrke den 

’Mentale Sundhed’ i kommunen. Som en del af den fælles kommunale sundhedsindsats vedr. men-

tal sundhed indgår Center for sundhed og træning i ”stress-sporet” mhp. først at afklare potentialet 

af et kommunalt tilbud til borgere med stress og senere udvikle en indsats til borgere med stress 

med mulig driftsforankring på Teglporten – Træning og Forebyggelse. 

 

Formål 

At borgere med stress (belastningsreaktion), som er i risiko for sygemelding eller er sygemeldt med 

stress understøttes i at mestre eget liv med stress og undgå sygemelding eller vende tilbage til ar-

bejdsmarkedet. 

 

Gevinsten er at borgerne ved at mester eget liv med stress kan bibeholder en tilknytning til ar-

bejdsmarkedet, eller undgå sygemelding pga stress, hvorved borgerens livskvalitet øges og de 

kommunale udgifter til sygedagpenge reduceres 

 

Succeskriterier (skal præciseres med konkret effektmål i samarbejde med beskæftigelse) 

 At borgere der modtager et kommunalt stressforløb (indsats) oplever en positiv effekt målt med 

en valideret stress score (Analyseafdelingen, Teglporten Træning og Forebyggelse) 
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 At en kommunal stressindsats reducerer antallet af sygemelding pga. stress samt understøtter 

tilbagevending til arbejdsmarkedet ved sygeperiode (Beskæftigelse) 

 

Milepæle 

 

Der er foretaget…. 

 

Tidshorisont 

Deltagelse i styregruppe for ”stress sporet”  Januar – december 2019 

Teglporten – Træning og Forebyggelse deltager i udar-

bejdelsen af et fagligt oplæg til en kommunal stress-

indsats (tovholder er projektleder af stress-sporet) 

Sommer 2019 

Teglporten – Træning og Forebyggelse deltager i udar-

bejdelsen af forslag til effektmåling af den kommunal 

stress-indsats (tovholder er analyseafdeling) 

Sommer 2019 

Teglporten – Træning og Forebyggelse påbegynder mu-

lig implementering af en kommunal stressindsats i sam-

arbejde med Beskæftigelsesområdet 

Ultimo 2019 – start 2020 

Styrkelse af organisationen 

 Styrkelse af det kostfaglige område Indsats 10:

 

Kostområdet er blevet en del af Center for Sundhed og Træning, og der vil i 2019 blive arbejdet 

målrettet med at få afdækket behovet for kostfaglige indsatser og kostfaglig sparring i Social og 

Sundhed, både for borgere og medarbejdere. Herudover afdækkes udviklingsområder for 2020.        

 

Formål 
At udviklingspotentialer på det kostfaglige område afdækkes og der etableres et tværgående sam-
arbejde i centeret mellem indsatser for den ældre medicinske patient, samt borgere med fx kroni-
ske sygdomme og overvægt på forebyggelsesområdet. 
At sikre nem adgang til beregning af kostsammensætning i de enkelte måltider ved implementering 
af MasterCater 
 
 
Gevinstrealisering: at afdække behov og potentiale ved kommunale kostfaglige indsatser mhp. til-
rettelæggelse af fremtidige indsatser. 

 

Succeskriterier 

 

 At der er udarbejdet en strategi for tværgående indsatser indenfor det kostfaglige område 

 At MasterCater er implementeret i alle køkkener og leve bo miljøer i Social og Sundhed og de 

frisatte centre, som ønsker det.  
 

Milepæle 
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Der er foretaget…. 

 

Tidshorisont 

Kostfagligt personale er uddannet i MasterCater 

 

1.kvartal 2019 

MasterCater er fuldt implementeret på institutionerne 

 

2. kvartal 2019 

Afdækning af behov og udviklingspotentialer 

 

2. og 3. kvartal 

Udarbejdelse af kostfaglig strategi 

 

4. kvartal 

 

 Pilotprojekt - decentral center IT funktion? Indsats 11:

 

Beskrivelse 

Implementeringen af FSIII er overgået til fase 2. Det betyder, at der påbegyndes re-implementering 

af FSIII for alle enheder i Social og Sundhed, der benytter Nexus. I Center for sundhed og træning 

er det i driften både vanskeligt at tilgå informationer i Nexus og at dokumentere korrekt i Nexus. Det 

gælder både på det sygeplejefaglige og træningsfaglige område samt i forhold til de tværfaglige 

handleplaner. Vanskelighederne udgør en akut risiko for utilsigtede hændeler ved overdragelse af 

opgaver - inden for samme enhed og på tværs af enheder. Der er brug for at arbejde intensivt med 

leverandøren om manglende levering af funktioner i kalenderen for terapeuter (indsatser), kørsel og 

alle former for dataudtræk, som gør at datadrevet ledelse ikke kan forekomme. 

 

For at imødegå udfordringerne arbejdes der hen imod at etablere en decentral Center IT funktion, 

som skal understøtter implementering af arbejdsgange inden for tre dokumentationsspor; 1 pleje-

fagligt monofagligt, 1 træningsfagligt monofagligt og 1 tværfagligt i forhold til særligt døgnområdet 

på Hegnsgården og Skovbrynet. For at sikre re-implementeringen af FSIII er det sideløbende nød-

vendigt at opbygge rammer for en kommunikationskultur i centeret, med en god orienteringspraksis 

inden opgaveløsning og en god dokumentationspraksis når opgaver skal overdrages. 

 

Formål 

At brugen af KMD Nexus og FSIII afdækkes på Skovbrynet, Hegnsgården og Teglporten så utilsig-

tede hændelser pga. af vanskeligheder med at tilgå og dokumentere i KMD Nexus undgås. 

At dobbelt dokumentation undgås og data genbruges så dobbeltregistrering undgås. 

 

Succeskriterier 

 At der er udarbejdet arbejdsgange for de tre spor 

 At arbejdsgangene er implementeret lokalt i alle enheder i Center for Sundhed og Træning 

 At alle medarbejdere med en dokumentationsopgave ved hvad de skal dokumentere, og hvor 

de skal dokumentere relevant information 

 At alle medarbejdere orienterer sig i Nexus inden opgaveløsning 
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 At der i centeret arbejdes på at skabe en fælles forståelse af, hvordan vi kan dokumentere 

tværfagligt i Nexus/FSIII ved at tilpasse konkrete handlinger. 

  

Milepæle  

 

Der er foretaget…. 

 

Tidshorisont 

Deltagelse i det centrale arbejde med re-

implementeringen af FSIII. Se plan for re-

implementering. 

Forår 2019 

Udarbejdelse af arbejdsgange for de tre spor. Det skal 

afklares hvor meget at dette, som henholdsvis ligger 

centralt og/eller lokalt 

Juni 

Træningsområdet forsætter med at udvikle på trænings-

delen og implementering, sidemandsoplæring af nye 

terapeuter. 

 

Der arbejdes videre med leverandør om levering af data  

Implementering af arbejdsgange understøttet af super-

bruger i centeret 

Efterår 2019  

 Det sammenhængende Teglporten (CFHA tovholder) Indsats 12:

 

Beskrivelse 

Teglporten er sammensat af flere forskellige enheder, forskellige fagligheder og mange forskellige 

brugere. Der er ambition om, at Teglporten bliver mere sammenhængende, så borgere og medar-

bejdere kan nyde gavn af den synergi der opstår, når både samarbejde og de fysiske rammer støt-

ter op om at tænke på tværs af enheder. 

 

Formål 

Formålet er at skabe et tværgående samarbejde med høj tilfredshed hos såvel brugere som med-

arbejdere. Ambitionen er ligeledes, at de fysiske rammer understøtter opgaverne, således at bor-

gernære tilbud placeres synligt og let tilgængeligt 

 

Gevinstrealisering: 

 

Succeskriterier 

 

 At der er udarbejdet plan for ændring af de fysiske rammer  

 At brugere og medarbejdere udtrykker, at de er involverede i processen 

 At brugere og medarbejdere oplever at der med ændringen af de fysiske rammer overordnet set 

er sket en forbedring 

 At medarbejdere kan fortælle og give eksempler på at samarbejdet på tværs giver mening og at 

der er skabt nye gode fællesskaber 
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Milepæle 

 

Der er foretaget… 

 

Tidsfrist 

Der er udarbejdet procesplan for de fysiske rammer Februar 2019 

Der er lagt en plan for involvering af brugere og medarbejdere 

på tværs 

Februar 2019 

Der er fundet løsning på de fysiske rammer Juni 2019 

Der er foretaget evaluering af processen i brugergruppen Oktober 2019 

 

 Kendskab og Venskab (CFHA tovholder) Indsats 13:
 

Beskrivelse 

Center for Hjemmepleje og aktivitetstilbud og de midlertidige pladser på Hegnsgården indleder et 

lille pilotprojekt om borgere, som indlægges/udskrives fra Hegnsgården til/fra Hjemmepleje og/eller 

daghjem/Aktivitetscentrene. I hverdagen opleves et godt samarbejde centrene imellem, men der er 

behov for at arbejde med borgerens forløb set både med borger- og medarbejderøjne. Udfordrin-

gen er, at vi sammen skal tænke i hele forløb og ikke optimering i ”egne” rækker. Afhængig af pilot-

projektets resultater udbredes projektet til samarbejdet med Skovbrynet og hjemmeplejen. 

 

Formål 

Formålet er at skabe forløb, som borgerne oplever som trygge og sammenhængende, og sikre pa-

tientsikre overgange, hvor alle involverede sundhedsprofessionelle har adgang til de nødvendige 

oplysninger.  

 

Gevinstrealisering: Hurtig og patientsikker overdragelse af forløb til hjemmeplejen, hvilket vil sige at 

indlæggelsestiden på de midlertidige pladser nedbringes. 

 

Succeskriterier 

 Der er foretaget interviews med borgere, som har været indlagt på Hegnsgården med det for-

mål at afdække deres behov, ønsker og drømme 

 Der er nedsat arbejdsgruppe med deltagere fra begge områder, som med udgangspunkt i bor-

ger interviews får beskrevet et generisk indlæggelsesforløb fra før indlæggelse til borger er retur 

i hjemmet/aktivitetscenteret 

 Der er arrangeret workshops, hvor medarbejdere mødes og drøfter blandt andet dokumentation 

 Det generiske indlæggelsesforløb er implementeret og anvendes i begge områder 

 Borger udtrykker tilfredshed/meget tilfredshed i 80 % med forløbene 

 Audit viser at information er tilgængelig og bruges af anden part ved overdragelser 

 

Milepæle 

 

Der er foretaget… 

 

Tidsfrist 
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Interviews med borgere Maj 2019 

Nedsættelse af arbejdsgruppe Maj 2019 

Beskrivelse af det generiske forløb November 2019 

Afholdelse af workshops September + oktober 2019 

Implementering af de generiske forløb November + december 2019 

Borgertilfredshedsmåling Februar 2020 

 Digital organisation Indsats 14:

 

Beskrivelse 

Direktionen har besluttet, at styrkelse af den digitale organisation skal være et tværgående indsats-

område i kommunens virksomhedsplaner for 2019. At være en digital organisation indebærer, at 

organisationen både strategisk, teknologisk og organisatorisk er i stand til at udnytte potentialerne 

ved nye teknologier. I 2019 vil vi afdække status på den digitale organisation i Social og Sundhed 

samt behovet for tiltag til styrkelse af denne. Vi vil desuden indarbejde digitale kompetencer som en 

fast del af MUS-samtalerne i organisationen, som det ligeledes er besluttet fra direktionen. 

 

Formål 

Indsatsen har til formål at styrke de digitale kompetencer og den digitale bevidsthed i organisatio-

nen, således at vi er rustet til en endnu mere digital fremtid. 

 

Succeskriterier 

 At der foreligger en plan for styrkelse af Social og Sundhed som digital organisation ultimo 

2019 

 

Milepæle 

 

Forslag til koncept for afdækning af digitale 

kompetencer som led i MUS samtalerne er ud-

arbejdet 

Ultimo februar 

Den enkelte medarbejders digitale kompetencer 

er kortlagt i forbindelse med MUS samtalerne  

Ultimo 2019 

Afdækning af status på den digitale organisation 

i Social og Sundhed er gennemført 

Ultimo september 

Plan for styrkelse af Social og Sundhed som 

digital organisation er besluttet 

Ultimo december 

 Datadrevet ledelse Indsats 15:

 

Beskrivelse 

Datadrevet ledelse er et væsentligt værktøj til at indfri ambitionerne i ”Sammen med borgeren”. At 

arbejde datadrevet handler om at træffe mere vidensbaserede beslutninger og om at skabe grund-

lag for nysgerrighed og læring på tværs. Datadrevet ledelse kan implementeres gennem mere lø-
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bende ledelsesinformation, dataunderstøttede beslutningsgrundlag, løbende driftsmålstyringsruti-

ner mv. I 2019 skal vi beslutte, hvordan vi i Social og Sundhed vil arbejde med datadrevet ledelse 

og vi skal indlede en implementering heraf. Grundlaget for datadrevet ledelse er mere valide data, 

og vi vil derfor også fokusere på at styrke datakvaliteten og sammenhængen mellem ind- og uddata 

i vores centrale fødesystemer. Det er tillige en særlig ledelsesdisciplin at formå at aktivere data i en 

værdiskabende dialog om potentialer for udvikling af driften. Vi vil derfor også sætte fokus på beho-

vet for kompetenceudvikling af ledergruppen 

 

Formål 

Indsatsen har til formål at skabe en datadrevet organisation kendetegnet ved vidensbaserede be-

slutninger og læring på tværs. 

 

Succeskriterier 

At ledergruppen i Social og Sundhed ved årets udgang bedriver datadrevet ledelse 

 

Milepæle 

Arbejdsgange til løbende validering af data og 

sikring af sammenhæng mellem ind- og uddata 

er besluttet 

Ultimo april 

Ledergruppen har truffet beslutning om form og 

indhold af den datadrevne ledelse i Social og 

Sundhed 

Primo maj 

Initiativer til datadrevet ledelse er implementeret  Ultimo august 

Behov for kompetenceudvikling af ledergruppen 

er afdækket og kompetenceudvikling udført 

Primo november 

 Udvikling af økonomistyringen og implementering af nyt ERP-Indsats 16:
system 

 

Beskrivelse 

I forbindelse med etableringen af Social og Sundhed er der udarbejdet en ny kontoplan for områ-

det. I 2019 skal vi se nærmere på, hvorledes vi skal sikre en god og effektiv økonomistyring – både 

styringsmodeller, arbejdsgange og rapporteringsveje skal på plads. Parallelt hermed har Rudersdal 

Kommune ultimo 2018 sendt indkøb af nyt ERP-system i udbud. Udbuddet bliver gennemført hen-

over foråret med henblik på implementering fra maj til november 2019. Det er visionen, at kommu-

nen i forbindelse med forsøge at tænke de to processer sammen, således at udviklingen af vores 

økonomistyring går hånd i hånd med implementeringen af det nye ERP-system.  

Omfanget af den mere operative del af implementeringen af nyt ERP-system afhænger af udbud-

dets udfald. Det vil sige, at behovet for kompetenceudvikling mv. vil være betinget af, om der købes 

nyt system eller ej. Under alle omstændigheder må forventes en større implementeringsopgave, 

ikke kun i Sekretariatet, men også i de enkelte centre.   

 

Indsatsen har sammenhæng til indsats nr.  XYZ (Fleksible afgørelser, Rudersdalmodel, tværgåen-

de indsatser på udførerniveau). 
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Formål 

At skabe grundlag for en god og effektiv økonomistyring, herunder gennem en målrettet implemen-

tering af nyt ERP-system. 

 

Succeskriterier 

 At der foreligger let tilgængelige og retvisende prognoser for hele området, som skaber grund-

lag for korrigerende handlinger  

 At Social og Sundhed sikrer en effektiv implementering og udnyttelse af ERP-systemet 

 

Milepæle 

 Rapporteringsrutiner- og koncept er fastlagt ultimo marts 

 Tiltag til styrkelse af økonomistyringen er identificeret ultimo maj 

 Kompetenceudvikling ift. nyt ERP-system er gennemført primo november 

 Implementering af nyt ERP-system er gennemført primo november 
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Om Center for Sundhed og Træning 

Opgaven 

Beskriv målgruppe og opgave (kommer) 

 

Organisationen 

 

Nøgletal 
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MIDLERTIDIGE PLADSER 
 

 

ANTAL PLADSER 

 

 

 
2017 2018 

Skovbrynet døgngenoptræ-

ning 

20 

 
20 

Hegnsgården midlertidige 

pladser  
35 35 

Hegnsgården døgngenop-

træning 

 

10 10 

 

 

 

BELÆGNINGSPROCENT i perioden 1.1 til 30.9 

 

 

 
2016 2017 2018 

Skovbrynet døgn gen-

optræningspladser 

 

89,05 89,73  

Hegnsgården Midlerti-

dige pladser og døgn-

genoptræning 

83,2 89,1 94 

 
 

 

 

ANTAL OPHOLD i perioden 1.1 til 30.9 

 

 

 
2016 2017 2018 

Hegnsgården, midlerti-

dige pladser og døgn-

genoptræning 

174 437 431 

Skovbrynet døgngen-

optræning 
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ANTAL LIGGEDAGE GENNEMSNIT i perioden 1.1 til 30.9 

 

 

 
2016 2017 2018 

Skovbrynet døgngen-

optræning 

 

39,65 37  

Hegnsgården midlerti-

dige pladser og døgn-

genoptræning 

  
 

 
 

 

UDSKRIVNING FRA HEGNSGÅRDENS MIDLERTIDIGE PLADSER TIL  

 

 

 
2016 2017 2018 

Eget hjem  

 
147 242 246 

Plejebolig 

 
56 62 63 

Hospital 

 
41 58 88 

Hospice 

 
0 0 0 

Genoptræning andet 

plejecenter 
0 0 0 

Død 

 
19 32 25 

 
 

UDSKRIVNING FRA SKOVBRYNETS MIDLERTIDIGE PLADSER TIL  

 

 

 
2016 2017 2018 

Eget hjem 

 
76 74  

Plejebolig 

 
21 25  

Hospital 

 

*29 

**20 

*54 

**34 
 

Andet  

 
3 0  
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Død 

 
1 3  

*borgere indlagt på hospital i mere end 24 timer 

**borgere indlagt på hospital i mindre end 24 timer 

 

 

PLEJEBOLIGER 

 

ANTAL PLADSER 

 

 

 
2017 2018 

Skovbrynet plejeboliger 

 
24 24 

Hegnsgården plejeboliger 

 
21 21 

 

 

 

BELÆGNINGSPROCENT i perioden 1.1 til 30.9 

 

 

 
2016 2017 2018 

Skovbrynet plejeboliger 

 
95,7 96,6 89,2 

Plejeboliger Hegnsgår-

den 
96,7 98,8 97,5 
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INDFLYTNING OG OPHOLD I PERMANENTE PLEJEBOLIGER  

 

 

 
2016 2017 2018 

Hegnsgården antal 

indflytninger  
6 8 11 

Hegnsgården gns. 

Antal opholdsdage 

for fraflyttede beboe-

re 

663 1102 1320 

Skovbrynet antal 

indflytninger 

 

9 10 6 

Skovbrynet plejebo-

liger gns. Antal op-

holdsdage for fraflyt-

tede beboere 

1783 1402 874,5 

 

 

 

 

ALDERSFORDELING Uge 40 

Skovbrynet 2016 2017 2018 

- 0-66 år 2 1 1 

- 67-79 år 4 7 5 

- 80-89 år 9 8 10 

- 90-  år  9 8 9 

-     Gennemsnitlig alder for beboere i plejebolig 84,5 83 85,4 

 

 

 

ALDERSFORDELING Uge 40 

Hegnsgården 2016 2017 2018 

- 0-66 år    

- 67-79 år    

- 80-89 år    
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- 90-  år     

-     Gennemsnitlig alder for beboere i plejebolig    

 
 

SUNDHEDSTILBUD MED OG UDEN KRONISK SYGDOM 
 

GENOPTRÆNINGSPLANER i perioden 1.1 til 31.12 

 

 

 
2016 2017 2018 

Almene genoptræ-

ningsplaner 
1370 1609  

Avancerede GOP 

September måned 
14 24  

Specialiserede reha-

biliteringsplaner 
3 4  

 

 

 

 

ANTAL HENVISNINGER TIL FORLØB FOR BORGER MED KRONISK SYGDOM 

– i perioden 1.1 til 30.9 

 

 

 
2016 2017 2018 

KOL  

 
47 55 52 

Diabetes* 

 
63 61 53 

Kræft 

 
34 59 118 

Lænde-ryg 

 
   

Hjerte 

 
   

*Diabetes består af kost og træningsforløb. Der kan således være enkelt personer som tæller to gange, hvis de har mod-

taget begge tilbud. Gælder for 2016 og 2017. 
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SUNDHEDSTILBUD  - antal deltagere 

 

 

 
2016 2017 2018 

Diætistforløb  

  
  

155 

 

Sund livsstil nu kurser  

 
50 32 

Sundhedssamtaler på 

tværs startet maj 2018 

 

  69 

Rygestop – deltaget min. 1 

gang 
39 40 42 

 

 

 

RUSMIDDELOMRÅDET 

 

    

    

    

    

    

    

 

 

AKUTFUNKTION 
 

HENVISNINGSKILDE TIL AKUTTEAM  RUDERSDAL KOMMUNE 

 
Maj-juni Juli-august 

September-

Oktober 

November-

december 
I alt 

1813 2 5 11 30 48 

Egen læge 11 21 38 46 116 

Hjemmepleje/ 

hjemmesygepleje 
31 44 52 85 212 

Plejecenter   2  2 

sygehus 2 5 8 15 30 

Andet 17 20 17 48 102 
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I alt  63 95 128 224 510 

 

 

 

AKUTFUNKTON –HENVENDELSESÅRSAG RUDERSDAL KOMMUNE 

Årsag Hjemmepleje/hjemmesygepleje Plejecenter 

Andet   

Blodprøvetagning   

IV medicin opstart   

IV væske opstart   

Kateterproblematikker   

Sondeproblematikker   

Udredning for infektion   

Vurdering incl. blodprøver og 

vitale værdier 
  

I alt    
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PERSONALE 

 

PERSONALE HEGNSGÅRDEN – uge 40 

 

Faggrupper 

 
2016 2017 2018 

 

 
Antal Årsværk Antal Årsværk Antal Årsværk 

Sygeplejersker 

 
11 9,4 14 11,75 9 7,06 

Sosu hj./sosu ass 

 
40 35 41 34 47 39,87 

Ufaglærte 

 
3 1,7 8 3,54 0 0 

Ergo/fys terapeuter 

 
7 6,33 7 6,1 9 8,08 

Køkkenpersonale 

 
9 7 9 7,4 9 7,4 

Rengøringspers. 

 
- - - - 0 0 

Andet 

 
10 9,6 11 8,6 10 9,56 

Personale i alt 

 
80 69,03 90 71,73 84 71,97 

 
 

PERSONALE HEGNSGÅRDEN 

 

 

 
2016 2017 2018 

Personaleomsætning 

 
27,2 25,0  

Sygefravær 

 
7,2 5,7  
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PERSONALE SKOVBRYNET OG TEGLPORTEN – uge 40 

 

Faggrupper 

 
2016 2017 2018 

 

 
Antal Årsværk Antal Årsværk Antal Årsværk 

Sygeplejersker 

 
9 7,7 5 5,2   

Sosu hj./sosu ass 

 
11 9,1 11 8,5   

Ufaglærte 

 
12 1,8 10 1,8   

Ergo/fys terapeuter 

 
36 33,3 38 33,5   

Køkkenpersonale 

 
2 1,8 2 1,8   

Rengøringspers. 

 
- - - -   

Andet, personale-

service, diætist. 

sundhedsrådgiver 

4 2,4 3 2,4   

Administration, vice-

vært, leder 
6 4,9 10 7,8   

Personale i alt  

 
80 61 79 61   

 

 

PERSONALE SKOVBRYNET OG TEGLPORTEN  

 

 

 
2016 2017 2018 

Personaleomsætning 

 
11,4 13,5  

Sygefravær 

 
2,3 2,6  
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PERSONALE SKOVBRYNET PLEJEBOLIGER – uge 40 

Faggrupper 2016 2017 2018 

 

 

Antal Årsværk Antal Årsværk Antal  Årsværk 

Sygeplejersker 3 1.8 2 0,8 1 0,65 

Sosu. hj / Sosu. ass. 20 16.4 20 17,2 21 18,14 

Ufaglærte 2 1.1 1 0,75 1 1 

Ergo - /  fysioterapeuter 1 1 1 1 1 1 

Køkkenpersonale 1 0.4 1 0 0 0 

Rengøringspersonale 0 0 0 0 0 0 

Administration/vicevært 

og leder 

0.5 

1 
1.5 

0.5 

1 
1,5 1,5 0,51 

Personale i alt 28.5 22.2 26,5 21,65 25,5 21,3 

 

 

PERSONALE SKOVBRYNET PLEJEBOLIGER 

 

 

 
2016 2017 2018 

Personaleomsætning 

 
4,2 0  

Sygefravær 

 
3,9 3,87  

 

 

PERSONALE I ALT SUNDHED OG TRÆNING pr. 1.1.2019 

 

Sted 

 
Antal 

Årsværk 

Hegnsgården 

 
84 

71,97 

Skovbrynet genoptræning 

 
 

 

Skovbrynet plejeboliger 

 
25.5 

21.3 

Teglporten 
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Administration 

 
2 

2 

Personale i alt 

 
 

 

 

ARBEJDSSKADER 2018 

 

Sted Antal ska-

der 

Hvilke skader Uarbejdsdygtig – 

antal dage 

Teglporten – aktivi-

tetscenter og genop-

træning 

 

2 

Falder og slår hoved, bæk-

ken og arm 

 

Ramt af faldende genstand 

på hø underarm 

1-3 dage 

 

 

 

4-6 dage 

Hegnsgården  

3 

 

Vrider i knæ da borger skulle 

ud fra bord i kørestol 

 

Stak sig i højre finger på ka-

nyle, der lå under chokolade-

papir 

 

Slog lille ve tå mod senge-

hest 

 

 

 

Mindre end 1 dag for 

alle 3 hændelser 

Skovbrynet Genop-

træning 

 

0 

  

Skovbrynet plejebo-

liger 

3 

Griber efter borger som falder 

– får forstuvninger og for-

strækninger 

 

Stukket på hø pegefinger på 

brugt nål 

 

Forkert bevægelse ved løft af 

borgeres ben 

 

 

Mindre end 1 dag for 

alle 3 hændelser 

Arbejdsskader i alt  

 
8 

  

 

 

 

 



 

 

  
 


