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Frydenholm  
 

 

Frydenholm  

Frydenholm består samlet af et plejecenter med 59 lejligheder for ældre borgere med plejebehov 

og Æblehaven, et bofællesskab til 24 borgere med demens, samt daghjemmene Frydenholm med 

25 hjemmeboende borgere gæster og Skovvang til 16 hjemmeboende borgere med demens.  

 

Frydenholm er 1 af de 7 frisatte bo-institutioner fra 1. januar 2019.  

I arbejdet sammen med borgeren er ledere, medarbejdere og frivillige sat fri.  Dette skal gerne be-

virke et større handlerum sammen med daghjemsgæster og beboere. Strukturen - og deri ledelsen, 

kulturen, tilgangen - skal indeholde viljen og evnen til hele tiden at sætte mest muligt  fri, i det om-

fang det forbedrer resultater i forhold til borgerens mål. At ’sætte fri’ giver muligheder  for leder, 

medarbejder m.fl. og forpligter os på opgaven og målene for borgerne. Forhåbentlig til mest mulig 

glæde for beboerne og gæsterne på frydenholm .  

 

Vi har derfor i vores virksomhedsplan 2019 spurgt vore beboere, bruger – pårørenderåd og medar-

bejdere hvilke indsatser de oplever, kommer til bedst gavn for Frydenholms beboere, gæster og 

familier. Vore indsatser tager udgangspunkt i Social- og sundhedsudvalgets besluttede mål.   

 
De konkrete indsatser på Frydenholm i 2019 beskrives nærmere i det følgende.  
  



 

4 

 

Indsatser i 2019 

Borgere i Rudersdal Kommune mestrer videst muligt eget liv  

 Praksisnært læringsforløb om værdighed i ældreplejen ved værdig-        Indsats 1:

 hedsrejsehold, Sundhedsstyrelsen.  

 

Beskrivelse: 

Æblehaven har i samarbejde med Bistrupvang ansøgt Sundhedsstyrelsen, Videnscenter for værdig 

ældrepleje, om deltagelse i et ”praksisnært læringsforløb om værdighed i ældreplejen”. Videns- 

centrets Rejsehold vil have fokus på rammer, arbejdsgange, og samarbejde mellem medarbejdere, 

beboere og pårørende med henblik på konkret at arbejde med den enkelte ældres livskvalitet og 

selvbestemmelse i hverdagen.  

Rejseholdsforløbene består af en række aktiviteter, der typisk vil strække sig over en periode på 

samlet set 4-6 måneder. Forløbene kræver, at der afsættes medarbejderressourcer og ledelses-

ressourcer samt tid og mulighed for læring i den daglige drift. Udover deltagelse i aktiviteterne for-

ventes det, at medarbejdere på de deltagende plejeenheder har mulighed for, som en del af deres 

daglige arbejde, løbende at træne og afprøve de tillærte kompetencer og redskaber. 

 

Formål 

At beboerne og familierne i Æblehaven oplever øget livskvalitet og selvbestemmelse. 

 

Succeskriterier 

 At beboerne oplever øget livskvalitet og selvbestemmelse i samarbejde med deres familie.  

 At medarbejdernes faglige viden inden for valg af dagligdagsaktiviteter (gennem livshistorie og i 

samarbejde med familien) er styrket.  

 At medarbejderne vurderer at have fået konkrete redskaber til at arbejde med livskvalitet og 

selvbestemmelse til borgere med demens 

 At beboerne og familierne oplever et bedre samarbejde med medarbejderne  

 

Milepæle 

 Forløbet strækker sig over 4 – 6 måneder med en opstartsfase, indsatsfase og implemente-

rings-fase.   

 

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

 Tværgående aktivitetstilbud Indsats 2:
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Beskrivelse 

Vi ønsker at støtte borgerne på Frydenholm, Æblehaven og daghjemmenes muligheder for at indgå 

i fællesskaber og skabe muligheder for at borgerne kan indgå i, for dem, meningsfulde aktiviteter 

fagligt funderet i Rudersdal Kommunes koncept om ”de fem veje til et godt liv”.  

Vi ønsker at styrke de tværgående samarbejdsrelationer mellem medarbejderne på tværs af institu-

tionerne på Frydenholm . 

 

Formål 

Tiltaget skal styrke, at borgerne på hele Frydenholm oplever meningsfulde aktiviteter og indgår i 

meningsfulde fællesskaber 

 

Succeskriterier 

Vi er lykkedes når: 

 Aktiviteter er fagligt funderet og stiler efter at vedligeholde borgerens ressourcer fx fysisk, socialt 
eller kognitivt.  

 Aktiviteter planlægges og udføres af de fagligt mest kompetente medarbejdere indenfor det om-
råde aktiviteten er  

 

Milepæle: 

 August: Der er foretaget ”husmøder” med henblik på at inddrage borgerne og tage udgangspunkt 
i deres ønsker til aktiviteter 

 August: Der er foretaget en vurdering af samlet ressourceforbrug med henblik på at optimere og 
undgå dobbeltarbejde i de forskellige personalegrupper 

 Oktober: Der er lagt en plan for hvordan vi samlet set kan planlægge og have kendskab til de 
forskellige aktiviteter der allerede foregår, og lagt plan om et redskab hvor der er større gennem-
sigtighed for de medarbejdere der skal tilbyde aktiviteter til borgerene.  

 November – Januar 2020:Der er lagt en plan for fysiske rammer omkring udførelse af aktiviteter 
og iværksat min 2 ugentlige tværgående aktiviteter.  

 

 Musik som plejefagligt redskab  Indsats 3:

 

Beskrivelse 

Med baggrund i beboernes ønske om mere musik på Frydenholm har vi ved ansættelse af musikte-

rapeut en stigende opmærksomhed på brugen af musik og musikoplevelsers positive indflydelse på 

borgerens sundhed, mestring og livskvalitet. Vi ønsker med indsatsen at styrke brugen af og mulig-

heden for målrettede musikoplevelser for borgerne, individuelt og i fællesskab. 

En ekstern leverandør leverer lytteudstyr og en tilpasset streamningtjeneste, der kan understøtte 

og simplificere processen.  

En sideeffekt af indsatsen kan være, at den enkelte medarbejders trivsel øges og den sociale kapi-

tal styrkes. 

 

Formål 

 Formålet med indsatsen er at understøtte borgerens muligheder for at modtage afstemte musik-

oplevelser. 
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Succeskriterier 

 At borgerne giver udtryk for at være glade for musikoplevelserne og efterspørger tilbuddet 

 At det fastansatte pleje- og kostfaglige personale har kendskab til begrebet lydmiljø. 

 At det fastansatte pleje- og kostfaglige personale oplever at have kompetence til at bruge musik 

som plejefagligt redskab og gøre brug af det i praksis. 

 At det fastansatte pleje – og kostfaglige personale har kendskab til, hvordan teknologien virker. 

 

Milepæle 

 Netværk og opsat til brug på 2 afdelinger 

 Beboerne og personale introduceres afdelingsvist  til indsats  

 Afdelingsvis evaluering blandt beboerne og personalet i september 

 Det videre implementeringsforløb – og omfang klarlægges 

 Virtuel Reality i samarbejde med Ålborg universitet Indsats 4:

 

Beskrivelse 

I 2018 fik Plejecenter Frydenholm mulighed for samarbejde med Aalborg Universitet om at afprøve 

virtual reality cykling (VR-cykling) som et redskab til at øge motivationen til motion på motionscykel. 

VR-cykling som koncept er, at borgerne motiveres til at motionere på en motionscykel ved, at de 

oplever en virtuel verden, som de cykler i (f.eks. en cykeltur i skoven), mens de reelt træner på en 

motionscykel. Motivationen til at motionere mere vil bidrage til at vedligeholde og eventuelt øge 

borgernes fysiske sundhed, samtidig med at de får en oplevelse af at komme ud i naturen på en 

anden måde, end det ellers praktisk kan lade sig gøre. Indsatsen understøtter altså både borgernes 

fysiske og mentale sundhed.  

Samarbejdet med Aalborg Universitet indebærer, at Aalborg Universitet anvender Frydenholms 

erfaringer i forskning i medieteknologiers funktioner og potentialer i praktisk anvendelse. 

 

Plejecenter Frydenholm vil desuden afprøve VR-teknologien i forhold til andre potentialer blandt 

borgerne – f.eks. virtuelle oplevelser, som kan have beroligende effekter eller øge borgernes men-

tale sundhed, men som ikke er knyttet til motion.  

 

Plejecenter Frydenholm har iværksat indsatsen i samarbejde med nøglepersoner i kommunen, der 

allerede har opnået erfaring og kompetencer indenfor VR. Projektet er desuden muliggjort af en 

bevilling fra Rudersdal Kommunes teknologipulje. 

 

Formål 

Formålet med indsatsen er at vedligeholde eller øge borgernes fysiske og mentale sundhed samt 

almindelige velvære via en øget motivation til motion. Formålet er også at afsøge afledte effekter 

og potentialer i VR-teknologien. 

 

Succeskriterier 

 At borgerne i projektet motionerer mere, og at projektet bidrager til forskningen på området.  
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Milepæle 

 1. marts: Projektet er planlagt. 

 August: Projektet er praktisk tilrettelagt, så det er klar til opstart. Baselinemålinger udføres. 

 September: Baseline-målinger er udført og afprøvningerne iværksættes. 

 Oktober: Evaluering af opstartsfasen. 

 December: Evaluering af afprøvninger og planlægning af videre forløb. 

 Tidlig 2020: Intern skriftlig evaluering (udarbejdes af Kvalitet og Udvikling). 

 

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

 Overgange mellem eget hjem, daghjem og plejecentre  Indsats 5:

 

Beskrivelse 

I 2018 har plejecentret Frydenholm arbejdet med forskellige indsatser, der alle rettede sig mod at 

optimere overgangen fra at være hjemmeboende til at flytte i plejebolig. Der har været fokus på 

indsamling af borgerens livshistorie i daghjemsregi, der har været fokus på planlægning af over-

gangen – herunder afholdelse af overgangsmøder ved indflytning og der er udviklet digital platform 

til indsamling af livshistorier (i prototypeformat), som er taget i brug i december 2018. For at fast-

holde og styrke arbejdet med de indsatser der har været, og for at sikre en grundig implementering 

af den digitale platform ser vi behov for, at arbejde videre med indsatsen i de kommende år.  

 

Erfaringer fra indsatserne i 2018 har vist sig at have betydning for borgere og deres pårørende i 

overgangen. For de pårørende har der været en tryghed i, at fagprofessionelle fra ”afgivende sted” 

var med til at planlægge overgangen og sørge for at informationer blev bragt videre. For de borgere 

der skulle flytte, blev det oplevet som trygt at kendt personale var til stede også i det ny og ukendte. 

Og for det modtagende personale ved plejeboligen gjorde ”overleveringen”, at man fra start havde 

kendskab til den ny borger og kunne tage direkte udgangspunkt i borgerens liv og perspektiv. Disse 

gode erfaringer vil vi gerne fortsat udvikle på og sikre, at flere borgere fremadrettet får gavn af ind-

satsen. 

 

Formål 

Formålet med indsatsen er, at borgeren og dennes pårørende oplever en glidende og sammen-

hængende overgang i forbindelse med indflytning til plejebolig. Et tæt samarbejde på tværs af om-

råderne skal være med til at støtte borgeren i denne fase af livet.   

 

Succeskriterier 

 At borgere og pårørende giver positive tilbagemeldinger på livshistorier, overgangsmøder 

m.v. 
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 At der udarbejdes livshistorieplakater ved hjælp af den digitale platform forud for indflytning 

til plejebolig for 50% af borgerne i daghjemmet Skovvang.  

 At der afholdes overgangsmøder for 100% af de borgere, der flytter fra daghjemmet     

Skovvang til enten Frydenholm eller Æblehaven.  

 At der afholdes overgangsmøder for min 50% af de borgere, der flytter fra daghjemmet  

Frydenholm til enten Frydenholm eller Æblehaven 

 At der gennemføres 2 undervisningsseancer i brug af den digitale platform internt (daghjem 

Frydenholm, plejecenter Frydenholm samt Æblehaven), således at flere borgere kan få mu-

lighed for at arbejde med livshistorier.  

 

Milepæle 

 Med udgangspunkt i erfaringer fra projekt om livshistorier vil der blive lagt en plan for, hvor-

dan vi arbejder med overgangsmøder internt på hele Plejecenter Frydenholm. Planen er 

lagt inden maj 2019. 

 Der er lagt en plan for, hvordan livshistorie-værktøjet og arbejdet med livshistorier kan an-

vendes af flere medarbejdere på hele Plejecenter Frydenholm inden september 2019. 

 

Borgere i Rudersdal Kommune er i uddannelse og beskæftigelse 

 Samarbejde med Elleslettegård og jobcenter IGU Indsats 6:

 

Beskrivelse 
Frydenholm har to beskæftigelsesaktiviteter: 
1. Integrationsgrunduddannelser og 2. unge med særlige behov.  

 

Praktikpladsen Frydenholm giver udlændinge viden om og færdigheder i forskellige arbejdsfunktio-

ner, der sikrer kvalifikationer, der er relevante på arbejdsmarkedet. Målet er, at udlændinge får erfa-

ringer med arbejde og samarbejde, der er nødvendige for at opnå en varig, fast tilknytning til ar-

bejdsmarkedet. 

 

Elleslettegård er et privat bo-, uddannelses- og beskæftigelsestilbud for unge 16 og 30 år med sær-

lige behov i Rudersdal Kommune. Frydenholm og Elleslettegård har indgået et samarbejde omkring 

erhvervspraktikanter indenfor pedelarbejde, køkken og havearbejde. 

 

Formål 

Frydenholm bidrager til, at mennesker med særlige behov og støtte får mulighed for at afprøve de-

res kundskaber på forskellige niveauer og inden for forskellige praktiske erhverv.  

 

Succeskriterier 

 At erhvervspraktikanterne oplever et trygt miljø for læring under deres praktikforløb. Fryden-

holms beboere og medarbejdere har viden og forståelse for menneskers individuelle ressourcer 

og forståelse for, at alle mennesker kan bidrage på forskellig vis. 
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 At vi på Frydenholm kontinuerligt har IGU praktikanter    

 

Milepæle 

 At Frydenholm kontinuerligt har en IGU – elev ansat  

Faglig udvikling og beboersikkerhed  

 Mindskelse af unødvendig brug af antibiotika og forebyggelse af urin-            Indsats 7:

                vejsinfektioner hos beboere på plejehjem 

 

Beskrivelse 

Forbruget af antibiotika blandt ældre danskere over 80 år er vokset med 65 procent. Beboere på 

danske plejehjem har det næststørste forbrug i Europa sammenlignet med 18 europæiske lande. 

På denne baggrund har Frydenholm valgt at indgå i et samarbejde med Forskningsenheden for 

’Antibiotic Stewardship & Implementation’, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Herlev og Gentofte Hos-

pitaler. 

 

Formål 

Formålet med indsatsen er, at mindske forekomsten af resistente bakterier hos beboerne og, at vi 

medvirker til ny viden om risikofaktorer for et højt antibiotikaforbrug og forekomsten af resistens 

blandt beboerne på plejecentret. 

 

Succeskriterier 

 At vi på plejecenter Frydenholm reducerer brugen af antibiotika samt forekomsten af urinvejsin-

fektioner blandt vore bebeboere. 

 At der hos personale, beboere og pårørende skabes viden om risikofaktorer ved for højt forbrug 

af antibiotika og forekomsten af resistente bakterier hos beboerne. 

 

Milepæle 

 December 2018 tages beslutning om områder til udvikling af modeller. Frydenholm præsente-

res for spørgeskemaer udviklet af projektgruppen fra forskningsenheden til afdækning af viden 

om UVI og antibiotika. 

 Frydenholm præsenteres for en interviewguide til kvalitative interviews med plejepersonale og 

pårørende. Der lægges en plan for metode til kvantitativ registrering af UVI. 

 

Januar: Der gennemføres spørgeskemaundersøgelse. Der gennemføres kvalitative interviews med 

plejepersonale og pårørende/ gennemføres kvantitative registreringer af UVI og antibiotikaforbrug. 

 

Februar/marts/april: Detailplanlægning af indhold for modellerne i forhold til undervisning, organise-

ring og udvikling af informationsmateriale. Dette gøres i samarbejde mellem Forskningsenheden, 

ledere og nøgle-personer på Frydenholm. 

Analyse af kvalitative interviews (projektgruppen) 
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Maj/juni/juli/august/september: 

Afprøvning af modeller (plejepersonalet  i samarbejde med projektgruppen) 

 

Oktober/november, december 2019: 

Udfyldelse af spørgeskemaer, follow-up (alt personale på Frydenholm) 

Evaluering af afprøvning af modeller 

 

Analyse af kvantitative data 

Januar/februar 2020: 

Formidling samt udarbejdelse af rapport. 

 

 Mindskelse af UTH og optimering af tid ved daglig medicinindtag- Indsats 8:

               håndtering  

 

Beskrivelse 

Medicin-fejl og manglende udleveret medicin er fortsat den største gruppe af registreringer af util-

sigtede hændelser på Frydenholm. 

 

I 2018 har der samlet været indrapporteret følgende hændelser: 

Fald: 44 

Medicinfejl: 70 

Infektioner: 13 

Andet: 4 

Sektorovergange: 2 

 

På Frydenholm ønsker vi at reducere antallet af medicinfejl og forstyrrelser for de øvrige borgere, 

samt at nedsætte medarbejdernes tidsforbrug på at hente den daglige medicin i lejlighederne under 

måltidet. Ofte oplever medarbejderne, at de skal gå mange skridt for at hente beboernes medicin 

og, at de får mange forstyrrelser undervejs. Ligeledes giver medicinvognen et hurtigt overblik over, 

hvilke beboere der har fået eller mangler sin daglige medicin. 

  

Aalborg Kommune har i 2017, i samarbejde med arkitekter og plejepersonale produceret en medi-

cinvogn samt et doseringsbord til flere plejehjem i Aalborg Kommune, grundet alvorlige medicinfejl i 

plejen til beboerne.  

 

Medicinvognene bliver fremstillet til de enkelte afdelinger og laves specifikt til det antal beboere, der 

er behov for.  

 

Vi ønsker på Frydenholm at få designet en doseringsvogn til vore store afdelinger på 23 beboere 

og til vor mindre afdeling i Æblehaven, der på nuværende tidspunkt ikke har plads nok til medicin-

opbevaring i borgerens eget hjem.  

 

Formål 
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At sikre, at Frydenholms beboere får den ordinerede medicin på ordineret tidspunkt 

At sikre ro og struktur for medarbejdere ved doseringer  

At mindske forstyrrelser af medarbejderne ved medicingivning 

At øge medarbejdertrivsel ved at medarbejderne får færre skridt i en travl hverdag 

 

 

Succeskriterier 

 At reducere antallet af UTH i 2019 

 

Milepæle 

 Januar: Medarbejdere og ledelse besøger firmaet i Brønshøj 

 Februar: Afprøvning af medicinvogne samt afprøvning af doseringsbord 

 Marts – Maj: Evaluering og design til bestilling af yderligere 4 medicinvogne.  

 Maj – august: Planlægning og implementering  

Styrkelse af organisationen 

 Ledelse på tværs af Frydenholm Indsats 9:

 

Beskrivelse 

Frydenholm ønsker i større grad at udnytte kompetencer og viden på tværs af enheder og afdelin-

ger på plejecentret til gavn for både beboere og daghjemsgæster.  

Vi ønsker med indsatsen ”ledelse på tværs” i ledergruppen at styrke vore fælles formål, ved at til-

byde borgerne større tværfaglige indsatser og større fleksibilitet imellem tilbud og overgange. 

 

Vi ønsker i høj grad gennem vor frisættelse at øge samarbejdet med øvrige områder i kommunen.  

 

Formål 

At beboere og gæster oplever åbenhed og fleksibilitet for individuelle behov. 

At planlagte aktiviteter i både daghjem, bofællesskab & plejecenter er for alle tilknyttet Frydenholm. 

At ledelsen har indsigt og forståelse for borgernes individuelle behov og hjælper hinanden med at 

understøtte dette. Både gennem faglighed og vidensdeling. 

 

Succeskriterier  

 At vi gennem tværgående ledelse sammen skaber bedre løsninger for borgere og medarbejde-

re. 

 At vi i ledergruppen udvikler og eksperimenterer med øvrige områder til gavn for den enkelte 

borger.   

 

Milepæle 

 Februar: Ledelsesseminar omhandlende ”ledelse på tværs” for ledergruppen på Fryden-
holm. 
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 Marts – juni: At vi sammen med borgerne og medarbejderne afprøver og eksperimentere 
med nye initiativer der gør tilbuddet til borgerne mere fleksibelt. Vi ønsker i tidsrummet at 
undersøge medarbejdernes ønsker og muligheder for fleksible arbejdstider og planlægnin-
gen af denne. Samtidig ønsker vi at undersøge de” yngre ældres” mulighed for brug af tilbud 
i socialområdet.  
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Om Frydenholm 

Opgaven 

Frydenholm er et plejehjem, hvor vi stræber efter at beboerne, deres familie, venner og det om-

kringliggende 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. 

 

Organisationsdiagram for Frydenholm 

 
 

 

 

 

Centerleder 

Ane Frische 

72 68 22 31 

Afdelingsleder Stuen 

Annette Overgaard 

46 11 22 41 

Afdelingsleder 1. Sal 

Tina Elmeskov Kellbæk 

46 11 22 51 

Afdelingsleder 2. Sal 

Ayoe Lindgreen  

46 11 22 71 

Afdelingsleder 
Æblehaven 

Kristina Thestrup 

46 11 37 13 

Afdelingsleder Daghjem 

Nina Bendik-Poulsen 

46 11 22 81 

Administration 

46 11 22 30 
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Nøgletallene 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  Antal medarbejdere: 102 fuldtidsansatte 

• Antal årsværk: 92 

• Sygefravær: 4,5 % 

• Personale-omsætning: 15% 

Personale 

• Budget 2019: 50.5 mio kr.  

• Forventet regnskab 2018: 342.000 

• Overført 1.5 mio kr. til kommualbestyrrelsen  
Økonomi 

• Daghjemmet Frydenholm: 25 pladser 

• Daghjemmet Skovvang 16 pladser 

• Bofælleskabet Æblehaven 22 boliger og 2 
midlertidige boliger 

• Plejecenter Frydenholm 59 boliger 

Kapacitet 
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