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Bistrupvang 
 

 

Bistrupvang har i de seneste år arbejdet med den rehabiliterende tilgang for at sikre så høj en grad 

af egenmestring som muligt. Ligeledes har der været fokus på at skabe leve- og bomiljøer, hvor 

borgerne oplever en aktiv og levende hverdag. 

 

I 2019 er der fokus på at få sikret en fuld implementering af de mange igangsatte tiltag og ikke 

mindst sikre sammenhæng, helhed og systematik i arbejdet. Herudover ønskes det også at hæve 

ambitionsniveauet på egenmestring og aktivitetsområdet bl.a. gennem et strategisk samarbejde 

med beboernes familie og venner. 

 

På de indre linjer forudsætter dette bl.a. en samarbejdskultur, hvor der er fokus på konstruktiv 

feedback og læring. Og en opmærksomhed på at planlægge medarbejderressourcerne således, at 

der er optimal fleksibilitet i forhold til borgernes ønsker og behov. Endelig er der også brug for fokus 

på effektiv mødeledelse og facilitering i hverdagen. 

 

Denne virksomhedsplan er resultatet af en proces, hvor MED-udvalget i november måned indkred-

sede de strategiske indsatsområder, som efterfølgende er blevet bearbejdet af ledelsen. Den ende-

lige udformning af initiativerne er sket i samarbejde med et udvidet MED-udvalg og formanden for 

Beboer-pårørenderådet. 

 

 
De konkrete indsatser på Bistrupvang, i 2019, beskrives nærmere i det følgende.  
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Indsatser i 2019 

Borgere i Rudersdal Kommune mestrer videst muligt eget liv  

 Aktiv mestring og samskabelse  Indsats 1:

 

Beskrivelse 

Indsatsen består af en række tiltag, der dels sikrer helhedsorientering og fuld implementering af 

tidligere igangsatte initiativer, dels supplerer med et antal nye initiativer: 

 Der igangsættes med støtte fra Sundhedsstyrelsen et praksisnært læringsforløb om vær-

dighed i ældreplejen, hvor et rejsehold giver ny inspiration til dagligdagsaktiviteter, der sikrer 

livskvalitet og selvbestemmelse bl.a. til borgere med demens. Initiativet gennemføres i sam-

arbejde med Frydenholm i den tidlige sommer 2020. 

 De nuværende procedure for triage evalueres og tilpasses, så der sikres refleksion og 

målopstilling for de enkelte borgere. 

 Der sikres systematisk opfølgning og evaluering på egenmestringsaftaler og mål fastlagt 

ved indflytning, efter 2-3 måneder, og det sikres at disse indgår i den enkelte borgers døgn-

rytmeplan, så de er synlige for alle. 

 Samarbejdet med praktiserende læger styrkes ift. at kunne tilbyde bedre og mere sammen-

hængende behandlingsforløb for borgerne, så de undgår indlæggelser. Herunder er der 

særlig opmærksomhed på komplekse patientforløb og de palliative forløb.  

 Den rehabiliterende tilgang skal implementeres fuldt ud og holdes levende i al den tid bor-

geren er på Bistrupvang, så alle medarbejdere ved, hvilke mål den enkelte borger har for-

muleret og også kan medvirke til at modificere disse mål, når borgerens tilstand forandres. 

 Der skal være opmærksomhed fra ledelsens og medarbejdernes side i forhold til at sikre 

fleksibilitet og lydhørhed over for det, som gør livet værd at leve for den enkelte borger. Det 

kan fx handle om at tillade kæledyr, sikre særlige typer af aktiviteter eller kost. 

 Der er fokus på, at den digitale systemunderstøttelse af ovenstående arbejde optimeres og 

at alle medarbejdere er i stand til at udnytte og bidrage til data og dokumentation i det dagli-

ge arbejde. 

 

Formål 

Formålet med initiativet er, at borgerne oplever at leve værdige liv, hvor de inden for de rammer, 

som Bistrupvang tilbyder, har så høj livskvalitet som mulig. Det er vigtigt, at alle ledere og medar-

bejdere er rollemodeller for en kultur, hvor egenmestring er grundlaget for dialogen og samarbejdet 

med borgeren, også når deres tilstand forandres eller sygdomsforløb forværres. 

 

Succeskriterier 

 At borgerne oplever øget trivsel og livsglæde. 

 At borgernes familie og venner oplever, at Bistrupvangs medarbejdere og ledere er lydhøre 

og opmærksomme på, hvad der giver livsglæde for den enkelte borger. 
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 At medarbejderne oplever at have viden om og kompetence til at kunne arbejde med 

egenmestring i hverdagen, herunder har de nødvendige redskaber hertil. 

 

Milepæle 

 Der nedsættes en tværgående arbejdsgruppe, der i løbet af 1. kvartal udarbejder en samlet 

handleplan for indsatsen. 

 Der arbejdes med udrulning af hovedparten af initiativerne i 2.-4. kvartal. 

 Indsatsen evalueres foreløbigt ultimo 2019 fx med survey-data til belysning af succeskriteri-

erne, men påtænkes videreført i 2020. Herunder foretages rejseholdsindsatsen i foråret 

2020. 

 

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

 Aktiviteter og oplevelser med borgerne og familierne i centrum Indsats 2:

 

Beskrivelse 

Indsatsen sætter fokus på at sikre en aktiv og levende hverdag på Bistrupvang, hvor borgerne har 

mulighed for aktiviteter hele dagen – også i eftermiddags- og aftentimerne. Dette indebærer bl.a.: 

 En øget dialog og samarbejde med Beboer-pårørenderådet for at finde frem til aktiviteter, 

som borgernes familie og venner har lyst til at deltage i og bidrage til. 

 Et øget fokus på aktiviteter i indflytningssamtalen, herunder også en forventningsafstemning 

vedr. økonomi, så borgeren har de nødvendige likvide midler til at kunne deltage. 

 En bedre planlægning af ture i Bistrupvangs bus og sikring af at så mange medarbejdere 

som muligt er trygge ved at køre bussen. Have fokus på at det ikke blot er traditionelle ud-

flugtsmål, der satses på, men også have stort fokus på de særlige borgernes ønsker.  

 At sikre at familie og venner ved - og i praksis oplever - at de er meget velkomne til at delta-

ge i hverdagens aktiviteter, og at de ikke ’forstyrrer’, når de fx deltager i måltider, dans eller 

musikaktiviteter, men tværtimod er med til at skabe liv og styrke relationer. 

 At kommunikere at Bistrupvang meget gerne lægger hus og udearealer til grupper fra lokal-

området fx kor, mødregrupper, børnehaver mv., som kan være med at skabe aktivitet. 

 At have fokus på at årets gang markeres og festligholdes, så der er traditioner, der skaber 

glæde og konkrete milepæle i borgernes liv. 

 At være nysgerrige og undersøgende på om den succes, som Bistrupvangs ’mandegruppe’ 

har fået, kan inspirere til andre og nye måder at skabe relationer mellem borgerne. 

Formål 

Formålet med indsatsen er at borgernes skal opleve, at Bistrupvang skaber rammerne om en hver-

dag med afveksling og aktivitet, der danner grobund for relationer og oplevelse af fællesskab. Det 

er ønsket, at borgerne får adgang til et miljø, der ikke opleves om ’institutionaliseret’. Derimod skal 

det ses som en levende ramme om mennesker i alle aldre, som er aktive på forskellige måder, og 

hvor fællesskaber i forhold til musik, bevægelse og oplevelser af alle slags er tilgængelige. Herud-

over skal indsatsen også sikre, at Bistrupvang lever op til intentionerne i Rudersdal Kommunes 

borgerdialogpolitik. 
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Succeskriterier 

 Borgerne oplever at de har mulighed for at deltage i relevante aktiviteter. 

 Borgerne oplever, at Bistrupvang danner ramme om et levende miljø, hvor mennesker i alle 

aldre kan føle sig velkomne. 

 Borgernes familie og venner oplever, at Bistrupvang har fokus på at udbygge og styrke rela-

tionen til dem og gøre dem til en del af hverdagen på Bistrupvang. 

 Medarbejderne føler sig forpligtet på, at der er en fælles ansvarlighed ift. at sikre planlæg-

ning og gennemførelse af aktiviteter. 

Milepæle 

 Der arbejdes i 1. kvartal aktivt med at eksperimentere med nye typer af aktiviteter og med at 

styrke dialogen om aktiviteter med borgernes familie og venner.  

 Der laves en foreløbig status og midtvejsevaluering i 2. kvartal med henblik på at afdække 

områder, hvor der kan gøres mere og hvor samarbejdet med andre plejecentre kan styrkes. 

 Der udarbejdes i 3. og 4. kvartal et aktivitets-årshjul, som drøftes med Beboer-

pårørenderådet. 

 Indsatsen evalueres foreløbigt ultimo 2019 fx. med survey-data til belysning af succeskrite-

rierne, men påtænkes videreført i 2020. 

 

Borgere i Rudersdal Kommune oplever en helhedsorienteret og sammenhæn-
gende indsats 

 En attraktiv arbejdsplads med borgerne i centrum – ressourcer og Indsats 3:
mødetider 

 

Beskrivelse 

Indsatsen skal sikre, at Bistrupvangs medarbejderressourcer planlægges og anvendes på en må-

de, så der er størst mulig fleksibilitet og lydhørhed overfor borgernes behov. Det handler om at   

skabe en kultur blandt ledere og medarbejdere, hvor det opleves som naturligt, at der løbende sker 

tilpasninger i mødetider og skemaer. Det kan ske baseret på borgernes ønsker og behov fx ift. 

hvornår de står op og går i seng, hvornår de ønsker at spise og deltage i aktiviteter. Det er oplevel-

sen, at der både nu og her og ikke mindst fremadrettet vil være et større behov for at kunne diffe-

rentiere ressourceindsatsen afhængigt af individuelle behov og ønsker. Det indebærer bl.a.: 

 En målrettet dialog med alle medarbejdere for at kortlægge, hvordan denne øgede fleksibili-

tet kan forenes med den enkelte medarbejders berettigede forventning om en fornuftig ar-

bejdsliv/familieliv-balance. 

 En mere fleksibel planlægning mellem etagerne på Bistrupvang. 

 Allokering af flere ressourcer til aktiviteter i tidsrummet 15-18 på hverdage. 

 At andre behov for yderligere forandringer skal ses i sammenhæng med indsats 1+2, der vil 

sætte dagsorden for ressourcetrækket. 

 En afsøgning af hvad andre plejecentre i kommunen gør ift. denne udfordring, og herunder 

en undersøgelse af den digitale understøttelse af en mere fleksibel planlægning. 
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Formål 

Formålet er, at Bistrupvangs ressourcer bliver anvendt så optimalt og fleksibelt som overhovedet 

muligt ift. borgernes ønsker og præferencer. Bistrupvang er et hjem for borgerne, og de skal kunne 

opleve en frihed til at strukturere deres hverdag, så det passer dem og så de oplever et fornuftigt 

’flow’ ift. aktiviteter og oplevelser igennem hele dagen. Samtidig er det også ønsket, at initiativet 

kan bidrage til at medarbejderne oplever en bedre balance mellem opgavemængden og den tid, 

der er til rådighed. 

 

Succeskriterier 

 Borgerne oplever, at der er frihed og fleksibilitet til at lave den døgnrytme, der passer dem 

bedst muligt. 

 Ledelsen oplever, at der blandt medarbejderne er fleksibilitet i forhold til arbejdstider. 

 Medarbejderne oplever, at fleksibiliteten går begge veje, dvs. at deres fleksibilitet mødes 

med tilsvarende fleksibilitet ift. at sikre balance mellem arbejdsliv og familieliv. 

 

Milepæle 

Ledelsen gennemfører samtaler med samtlige medarbejdere i 1. og 2. kvartal. I denne periode un-

dersøges de nuværende planlægningsredskaber og behov for opjusteringer overvejes. Der ned-

sættes desuden en tværgående arbejdsgruppe til at organisere og følge op på indsatsen og hente 

inspiration fra andre plejecentre. Der gennemføres en foreløbig evaluering ultimo 2019, men ind-

satsen påtænkes videreført i 2020. 

 Vidensdeling på tværs af plejecentre  Indsats 4:
 

Beskrivelse 

Denne indsats skal sikre, at frisættelsen af de kommunale plejecentre ikke medfører, at der i min-

dre grad læres af andres gode erfaringer, men derimod åbner op for at der på alle niveauer af or-

ganisationerne kan udveksles idéer, data og konkrete fremgangsmåder i arbejdet med at sikre høj 

kvalitet i opgaveløsningen. 

 

Det kan blandt andet ske ved: 

 Efter aftale, at besøge hinandens afdelinger og lokal-med for at iagttage nye tiltag, der kan 

have tværgående interesse. 

 At beslutte hvordan der sker en løbende digital vidensdeling og aftale arbejdsgange for 

hvordan denne platform holdes relevant og opdateret (nyt intranet) 

 At være i løbende dialog om hvad frisættelse indebærer i praksis lokalt, og herunder hvor-

dan denne proces kan styrkes både for så vidt angår lokalt niveau som ift. tværgående  

samarbejde. 
 

Formål 

Formålet med indsatsen er at styrke det strategiske tværgående samarbejde mellem plejecentrene 

og om muligt accelerere læringstempoet i frisættelsesprocessen ved at dele erfaringer om såvel 

succeser som det, der lykkes knap så godt. 

 

Succeskriterier 



 

8 

 Ledelserne på plejecentrene oplever, at der er etableret et frugtbart læringsmiljø på tværs af 

plejecentrene, hvor man føler sig tryg ved at dele såvel udfordringer som nye løsninger. 

Milepæle 

 Lederne af plejecentrene evaluerer de foreløbige erfaringer med udgangen af 2019 og afta-

ler nye initiativer på baggrund heraf. 

 

 

Det bemærkes, at indsats 1 og 2 ligeledes medvirker til opfyldelsen af det strategiske indsatsområ-

de: ’Borgere i Rudersdal Kommune oplever en helhedsorienteret og sammenhængende indsats’. 

 

Styrkelse af organisationen 

 Bedre og mere effektive møder Indsats 5:

 

Beskrivelse 

Denne indsats indeholder en række konkrete tiltag til at øge og sikre mødedisciplinen og en effektiv 

ressourceudnyttelse på Bistrupvang. Det indebærer bl.a.: 

 Rettidigt fremmøde og bedre tidsstyring 

 Pligt til aktiv forberedelse og deltagelse i møder 

 Fokus på effektiv mødeledelse, herunder holde sig til dagsordenen og kun debattere forbe-

redte punkter, herunder henvise nye emner til førstkommende møde. 

 Bedre mødeplanlægning via konsekvent brug af outlook til søgning af mødetidspunkter, hu-

ske på at til- og framelde sig møder og undgå ’væg-til-væg’ møder. 

 At slutte møderne, når punkterne er gennemgået og gerne før planlagt. 

 At bruge skriftlig kommunikation, hvis der reelt er tale om orientering, som ikke kræver dia-

log. 

 At køre korte og målrettede ’evaluerings-kampagner’ hvor deltagerne evaluerer møderne på 

en skala fra 1-5 ift. spørgsmålene: 1) Stod det ved mødets start klar, hvad formålet var med 

mødet? 2) Er det ved mødets afslutning klart hvem, der skal følge op på hvad?, 3) Var det 

et møde, der gav god energi? 

Formål 

Formålet med indsatsen er at frigive tid og energi ved at optimere på anvendelsen af møder som 

kommunikationsteknologi. 

Succeskriterier 

 Ledere og medarbejdere oplever, at møderne er blevet mere effektive og energigivende. 

Milepæle 

Der nedsættes i 1. kvartal en arbejdsgruppe, som udarbejder en handleplan for de ovenstående 

punkter. Der gennemføres 1. evalueringskampagne inden sommerferien. I løbet af efteråret gen-

nemføres 2 yderligere kampagner, og det evalueres om der er sket fremskridt i perioden. 
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 Samarbejde og kollegial kultur Indsats 6:
 

Beskrivelse 

Der er generelt et godt samarbejdsklima og trivsel på Bistrupvang. Den seneste trivselsmåling af-

slører dog en række forbedringsområder. Det gælder blandt andet samarbejdet mellem medarbej-

dere og nærmeste leder, oplevelse af indflydelse på eget arbejdet, og den generelle stolthed ved at 

arbejde på Bistrupvang. Ledere og medarbejdere oplever dermed, at der er forbedringspotentiale 

ift. at udvikle samarbejdskulturen, blandt andet ved at kompetencen ift. at give og modtage kon-

struktiv feedback øges og behovet for ’sladder’ mindskes. Det kan fx ske ved: 

 Fælles refleksioner medarbejderne imellem omkring grænserne for det professionelle, det 

personlige og det private i en arbejdssammenhæng. Hvad er med til at give liv og skabe re-

lationer? Og hvad er omvendt med til at lukke ned for fællesskabet og skabe en indforstået-

hed, der udelukker andre? 

 At genopfriske kompetencer ift. kommunikation og feedback. En del medarbejdere har tidli-

gere modtaget træning i dette. Det undersøges hvordan kundskaberne kan friskes op og 

hvordan nye kan komme med ombord. 

 Overvejelse om behovet for kommunikative spilleregler/leveregler. Det undersøges, om der 

opleves et behov for at udarbejde deciderede spille- eller leveregler for kommunikation, eller 

om de 2 ovenstående tiltag er tilstrækkelige til at sikre den ønskede effekt. 

 Fokus på dialog om ledelse og samarbejde mellem ledere og medarbejdere i hverdagen. 

Hvad skal der til for at medarbejderne oplever at blive anerkendt i hverdagen? Hvordan kan 

samarbejdet om problemløsning forbedres? Og hvornår er det vigtigt og relevant for medar-

bejderne at blive inddraget i beslutninger? Der skal generelt arbejdes med forventningsaf-

stemning. 

 Fokus på lederudvikling af såvel det samlede ledelsesteam som individuel ledelsesudvikling 
med henblik på at arbejde med strategisk selvledelse som indsatsområde.  

 

 

Formål 

Formålet med indsatsen er at styrke den professionelle samarbejdskultur på Bistrupvang og sikre 

et psykisk arbejdsmiljø, hvor alle kan føle sig sikre og velkomne. Herudover er det også vigtigt at 

borgere, familier og venner oplever, at der er en god stemning medarbejderne imellem og at med-

arbejdere og ledere har en kommunikativ adfærd, der understøtter inklusion i samtaler. 

 

Succeskriterier 

 Medarbejderne oplever, at der er en god kollegial samarbejdskultur på Bistrupvang. 

 Ledelse og medarbejdere oplever, at der er en god og konstruktiv dialog i hverdagen. 

 Sladder og bagtalelse italesættes som uønsket, når den forekommer. Der opfordres til at gå 

til den pågældende person med feed-back’en. 

 Borgerne oplever, at medarbejdere og ledere kommunikerer i en god tone og på en måde, 

der gør det muligt for dem at deltage i samtalerne. 

Milepæle 

Opfølgning på trivselsmåling som resulterer i psykisk APV. Der nedsættes en arbejdsgruppe i 2. 

kvartal af 2019 som indenfor ovenstående mandat udarbejder en handleplan. Der gennemføres en 

evaluering af initiativet ultimo 2019 og behov for yderligere tiltag i 2020 vurderes på dette tidspunkt.  
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Om Bistrupvang 

Opgaven 

Plejecenter Bistrupvang åbnede i september 2012 og er bygget på et grønt rekreativt areal bag det 

gamle Nordvanggård kloster.  

 

Plejecenter Bistrupvang er et døgntilbud, hvis vigtigste opgave er at levere pleje- og omsorgsydel-

ser i henhold til Rudersdal Kommunes kvalitetsstandarder. Bistrupvang lægger vægt på at borger-

ne inddrages i hverdagslivets aktiviteter, for eksempel: 

 

 Måltidet 

 Socialt samvær   

 Fysiske aktiviteter 

 

Bistrupvang indeholder 50 plejeboliger. Boligerne er indrettet som leve/bo miljøer med fire bo en-

heder, to i Øst huset og to i Vest huset. Hver bo-enhed har fælles dagligstue og spisestue samt 

køkken og fælles vaskeri. I den enkelte bolig er der en opholdsstue, soveafdeling, et stort badevæ-

relse og et tekøkken. Alle boliger har egen altan eller terrasse. Bistrupvang er et lavenergibyggeri, 

som tager hensyn til miljøet og minimerer energiforbruget. 

 

Organisationen 

Plejecenteret Bistrupvang er en kommunal institution og er en del af Social og sundhedsområdet i  

Rudersdal Kommune. Bistrupvang ledes af en centerleder og to afdelingsledere.  

 

Øst og Vest huset er i stueplan forbundet via en ”Centergang”, hvor der er kontorfaciliteter, et fæl-

leshus samt en fysioterapi. 

 

Bistrupvang er omgivet af et haveanlæg omkring bygningerne. Haveanlægget sikrer god tilgænge-

lighed for gangbesværede og indeholder en træningshave, terrasser samt gode muligheder for at 

bevæge sig omkring via stier. 
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Nøgletallene 

 

 

 

Beboerstatus Uge 40 

Antal beboere i permanent plejebolig: 2016 2017 2018 

- 0-66 år 1 3 1 

- 67-79 år 10 10 9 

- 80-89 år 24 23 20 

- 90-  år  15 13 19 

-     Gennemsnitlig alder for beboere i plejebolig 84,5 83,8 86,2 

 

 
 

Boligstatus: 

 

Uge 40 

- Antal alm. permanente plejeboliger 50 

 

 

Belægningsstatus 01.01 – 30.09 

Gennemsnitlig belægningsprocent på: 2016 2017 2018 

- permanente plejeboliger 97 % 97 % 97 % 

 

 
 

Opholdstid i permanente plejeboliger 01.11. -01.11. 

 2016 2017 2018 

Antal indflytninger - alm. plejeboliger 17 21 20 

Gns. antal opholdsdage for fraflyttede beboere 
– alm. plejeboliger 

695 664 957 
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Personalestatus                                                         Uge 40 

Faggrupper: 

 
2016 2017 2018 

 Antal Årsværk Antal Årsværk Antal Årsværk 

Sygeplejersker 3 2,27 3 2,51 4 2,90 

Sosu. hj / Sosu. ass. 41 31,61 41 33,34 42 34,91 

Ufaglærte 3 2,11 1 0,47 4 1,90 

Ergo - /  fysiotera-

peuter 
1 0,95 1 0,95 1 0,95 

Køkkenpersonale 4 3,05 4 2,91 4 3,41 

Rengøringspersonale 0 0 0 0 0 0 

Andet personale 8 6,85 7 5,99 8 6,92 

Personale i alt 60 46,84 57 46,17 63 50,99 

 

 
 

Personaleomsætning: 

2018  

2017 11,3 % 

2016 19,6 % 

2015 9,6 % 

2014 11,5 % 

2013 3,6 % 
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Sygefravær: 

2018 4,5 % 

2017 4,3 % 

2016 5,4 % 

2015 4,8 % 

2014 6,1 % 

2013 5,1 % 

 

Økonomi  

  

Konto 

nr. 

Tekst   Regnskab 2018 

 

Korrigeret 

Budget 2018 

Forventet mer-

/mindre forbrug 

 

030 Mindre/merforbrug overført 

fra sidste år: 
0 -373.070 1.612.394 

400 Personaleudgifter 22.826.820 23.443.953 617.134 

500 Materiale- og aktivitetsudgif-

ter 
1.518.646 2.726.771 1.208.125 

600 IT, inventar og materiel 78.309 136.330  58.022 

700 Grunde og bygninger 1.344.682 1.431.548 86.866 

902 Øvrige indtægter -43.269 -28.000 -15.269 

 



 

 

  
 


