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Plejecenter Sjælsø og Daghjem Sjælsø 
 
 
Kære medarbejder på Plejecenter Sjælsø og Daghjem S jælsø 
 
Plejecenter Sjælsø er en del af en ny struktur på voksenområdet. 
Denne nye måde at arbejde på samt målsætningen ”sammen med borgeren” har givet anledning til 
nytænkning i udarbejdelsen af sidste års og dette års virksomhedsplan på Plejecenter Sjælsø. 
 
 
De 2 strategiske indsatser er: 
 
 Borgere i Rudersdal lever et sundt liv i relationer  og fællesskaber 

 
 Styrkelse og udvikling af organisationen Plejecente r Sjælsø  

 
 

Plejecenter Sjælsøs virksomhedsplan anno 2019 - 2020 er derfor tænkt med en anderledes og ny 

tilgang i forbindelse med, at vi arbejder med en anden struktur som institution. Vi har i en del år talt 

om, at medarbejderne skal have større indflydelse og dermed mere ejerskab til de mål, som virk-

somhedsplanen afspejler og at udarbejdelsen af mål/handlinger skal være så nær praksis som mu-

ligt. Det skal være let og gennemskueligt for alle medarbejdere på Plejecenter Sjælsø, hvad der er 

særligt fokus på i de kommende års virksomhedsplaner. 

 

Tanken er derfor, at vi skal arbejde med de strategiske indsatser/mål med en mere direkte  tilgang. 

Hver afdeling/hus/daghjem skal derfor lave deres egne delmål og handlinger indenfor det samme 

overordnede mål og derudfra beskrive relevante tiltag for eget område. 

Meningen er, at der skal være lokale processer overalt på Plejecenter Sjælsø med lederne som 

facilitatorer og inspiratorer. Dette gælder særligt det 2-årige mål om Mental Sundhed. 

 

Der, hvor det er relevant, skal de forskellige interessenter hjælpe med at udarbejde de delmål og 

handlinger, der er relevante for netop dem. Interessenter tænkes her at kunne være borgere, pårø-

rende, medarbejdere og andre, hvor det skaber mening. 

 Dette skulle gerne skabe dynamiske processer/mål/handlinger, som er relevante helt lokalt, men 

også gerne give mulighed for at tænke mere frit og innovativt i samskabelsen. 
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Tanken med, at vi helt decentralt vil arbejde sammen med borgeren om mål og handlinger, tænker 

vi vil skabe mere engagement og livskvalitet for den enkelte borger. Håbet er, at det også vil skabe 

nytænkning og et bredt funderet engagement for såvel borgere, pårørende som personale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meningen er, at virksomhedsplanen og målene er dynamiske og at der løbende kan komme opda-

teringer i takt med, at målet er opfyldt eller målet udvides med nye mål og handlinger – tænkt ud fra 

ovenstående begreber. 

 

I 2020 vil vi arbejde videre med de 2 – årige mål, som er evalueret og delmålene/handlingerne vil 

blive rettet til i forhold til evalueringen 2019. 

Samtidig har vi i Virksomhedsplanen for 2020 en indsats, som beskriver det toårige forsøg med en 

ny ledelsesstruktur i forhold til plejecentrene og hvilke fordele, som dette forsøg har givet os. 

 

De 1 – årige mål fra Virksomhedsplanen 2019 er evalueret og flyttet til bagerst i Virksomhedspla-

nen 2020. 

 

 

 

De konkrete indsatser på Plejecenter Sjælsø 2020 beskrives nærmere i det følgende. 
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Indsatser i 2020  

Borgere i Rudersdal Kommune lever et sundt liv i re lationer og fællesskaber  

Indsats 1: Mental sundhed – 2-årigt mål 
 
 
Beskrivelse: 
 

 
Vi ønsker at udvikle og styrke medarbejdernes kompetencer til at motivere 
og støtte borgerne i meningsfulde aktiviteter i den enkeltes hverdag ligesom  
vi ønsker at styrke forankringen i hverdagen på plejecenter Sjælsø. 
Der er gennem de senere år iværksat flere initiativer for at optimere mulig-
hed for at opretholde egen mentale sundhed og øget trivsel og livskvalitet 
efter at være flyttet i plejebolig. Disse initiativer er implementeret, men øn-
skes forankret. 
Det omhandler blandt andet:  

- Faste tværfaglige møder, hvor der i de enkelte enheder er fokus på 
den enkelte borgers situation. Denne belyses ud fra en praksisnær 
refleksiv metode, hvor alle faggruppers kompetencer kommer i spil 
og en uddannet facilitator leder mødet 

- Tværfagligt samarbejde for at tilbyde bredest mulige aktiviteter 
- Tilbud om rehabilitering efter fælles udarbejdede mål samt brug af 

ICF-model og guideline til indflytningssamtalen med fokus på trivsel 
og livskvalitet 

- Tilbud om meningsfulde aktiviteter efter NORD-metoden 
            (= identitet, trøst, tilknytning, beskæftigelse og inklusion) 

- Tilbud om Marte Meo forløb 
- Tilbud om sansestimulering 
- Tilbud om musikterapi – både gruppe og individuelle forløb i samar-

bejde med musikterapeut og musikambassadører 
- Tilbud om tværgående aktiviteter som eksempelvis dansecafe, gym-

nastik, arrangementer i ”Sjælsøs venner”, underholdning i daghjem-
met, fester på Plejecenter Sjælsø 

- Samarbejde med de pårørende, så de oplever sig som en naturlig 
del af fællesskabet på Plejecenter Sjælsø omkring deres familiemed-
lem 

 
Derfor vil vi arbejde med disse værktøjer, så de er en naturlig del af hverda-
gen og med et fokus på, at borgerne oplever en hverdag fyldt med trivsel i et 
fællesskab præget af glæde og oplevelser 
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Formål: 
 

 
- At skabe en meningsfuld hverdag for den enkelte borger på Plejecenter 

Sjælsø med udgangspunkt i de værktøjer, som allerede er implemente-
ret og som ønskes styrket og forankret i hverdagen. Dette betyder, at 
den enkelte borgers trivsel og livskvalitet øges og det opleves, at den 
enkelte borger oplever sig som en vigtig del af fællesskabet.  
 

 
Succeskriterier: 
 

 
- At den enkelte borger giver udtryk for, at de oplever at få relevante 

tilbud med henblik på at opretholde et sundt liv både fysisk, psykisk 
og socialt 

- At medarbejderne kan se, hvilke potentialer og behov, den enkelte 
borger har for at opleve en meningsfuld hverdag med relevante akti-
viteter og iværksætte disse 

- At borgere giver udtryk for, at de er glade og tilfredse med livet på 
Plejecenter Sjælsø 

- At pårørende oplever sig som en aktiv medspiller i hverdagen i for-
hold til deres familie i plejebolig 

- At der i de enkelte enheder ses en plan for tilbud til borgere 
- At ensomhed forebygges 
 

 
Følgende delmål 
og indsatser plan-
lægges: 
 

 
ADFDELINGSVIS og månedlig vidensdeling på ledermøde r 
De planlagte aktiviteter i de forskellige grupper/bo-enheder tager udgangs-
punkt i de ønsker og behov, der er hos den nuværende gruppe borgere. 
 

 
Milepæle: 
 

 
ADFDELINGSVIS 
Der er lagt en plan:                                                                  april - Maj 2019 
Halvvejsevaluering:                                                                 december 2019       
Der er samlet op:                                                                          januar 2020  
Der er foretaget en justering:                                                        januar 2020   
Der er gennemført handlinger:                                                december 2020 
 

 
På Plejecenter 
Sjælsø er følgen-
de tegn på, at der 
arbejdes med 
mental sundhed: 

 
ADFDELINGSVIS og månedlig vidensdeling på ledermøde r 
Beboerne deltager aktivt i de aktiviteter, der finder sted, både i de enkelte 
grupper/bo-enheder ligesom der er stor opbakning om de fælles aktiviteter, 
der sker i alrummet i det gamle hus. 
Fælles aktiviteter for alle borgere på Sjælsø: 

- Dans og sang med ekstern musiker månedligt 
- Wienercafe  
- Sommerfest 
- Pølsevogn 
- Høstfest 
- Julefrokost 
- Sommerunderholdning med Kim Sjøgren 
- Juleunderholdning: Arne Lundemann og Søn 
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Gruppe 1 
Første beboer/hus møde afholdt slut maj – derefter med månedlig, eller når 
behov for at 0 et møde 
Fælles kaffe og kage på terrassen med gr. 2 samt danne netværk 
Fokuseret tilgang vha. NORD og sanseprofiler udarbejdet på flere borgere 
Spil (Ludo etc.) daglig eftermiddage i spisestuen 
 
Gruppe 2 
12.6 afholdes første beboer/hus møde i gruppen og derefter x 1 månedlig. 
Fælles kaffe og kage på terrassen med gr. 1 – danne netværk 
Fokuseret tilgang vha. NORD og sanseprofiler udarbejdet på flere borgere 
”Klassiske koncerter” i spisestue med beboer som dirigent; beboere og ind 
imellem pårørende som tilhørere. 
Fælles 
Ugentlig sang og musik i afdelingen; gåture i det fri 
Sang og musik i spisestue ved musikterapeut. 
Hver mandag musik og sang ved Dorthe og Aino i spisestue. 
 
Gruppe 3 
Vi er begyndt at afholde mere formaliserede beboermøder.  
Fælles kaffe og kage på terrassen med gr. 4 – danne netværk 
Fokuseret tilgang vha. NORD og sanseprofiler udarbejdet på flere borgere. 
Spil (Ludo etc.) daglig eftermiddage i spisestuen. 
Vi afholder banko hver mandag eftermiddag og hver torsdag aften – efter 
beboernes ønske. 
Hver fredag har vi fredagsbar, hvor man dels kan få en drink/Irish coffee og 
et spil quiz eller høre noget god musik. 
I vinterhalvåret er det hver søndag biograf, hvor dagligstuen indrettes ander-
ledes og der serveres popcorn og der vises film efter beboernes ønsker. 
 
Gruppe 4 
Vi er begyndt at afholde mere formaliserede beboermøder.  
Fælles kaffe og kage på terrassen med gr. 4 – danne netværk 
Fokuseret tilgang vha. NORD og sanseprofiler udarbejdet på flere borgere. 
Spil (Ludo etc.) daglig eftermiddage i spisestuen. 
Vi afholder banko hver mandag eftermiddag og hver torsdag aften – efter 
beboernes ønske. 
 
 
Hver fredag har vi fredagsbar, hvor man dels kan få en drink/Irish coffee og 
et spil quiz eller høre noget god musik. 
I vinterhalvåret er det hver søndag biograf, hvor dagligstuen indrettes ander-
ledes og der serveres popcorn og der vises film efter beboernes ønsker. 
Ugentlig sang og musik i afdelingen; gåture i det fri; 
Sang og musik i spisestue ved musikterapeut og personalet 
Hver torsdag musik og sang ved Dorthe og Aino i spisestue. 
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Hus A. 
Fælles dans og musik hver fredag og gåture. 
 
Hus B og C: 
Fugle: overtaget 2 kanariefugle fra gruppe 1. Det er gået super godt, og bi-
drager til stor glæde for beboer, der går meget op i det. Har efterfølgende 
selv købt 2 fugle mere, og nu er der kommet 3 fugleunger, 4 uger gamle (og 
4 nye æg, der ruges på). Plejepersonalet deltager med klipning af fuglenes 
negle, og flytning af fugle fra bur til bur. 
Manicure: Der blev oprettet en manicuregruppe, hvor beboernes negle bliver 
ordnet og lakeret med neglelak (hvis man ønsker) Har holdt pause somme-
ren over. Nye datoer er skrevet i husets kalender. 
Musik og sang: Ann-Maria, vores musikterapeut- kommer og synger og spil-
ler på små håndholdte musikinstrumenter- hver tirsdag formiddag i hus B/C 
skiftevis. Flere beboere, er meget glade for disse arrangementer. 
Deltager i fredags dans i hus A 
Gåture og hygge på terrassen: Der er udarbejdet et skema, med afkryds-
ning, så der holdes øje med, at alle bliver tilbudt dette mindst x 1 om ugen. 
Mindfulness: forsøgt x flere med behageligt/beroligende musik i fællesstuen, 
men det er ikke gået så godt indtil videre. Vi har talt om at lave det mere 
organiseret, så kan dem, der absolut ikke er interesserede, forlade fælles-
stuen så længe.    
 
Hus D.   
Har der været film aftner og ture med bussen. 
 
Hus 41 og hus 43: 
Der er arbejdet fokuseret med det gode måltid og samvær/relations dannel-
se 
 
 

 
Evaluering 2019 

 
Sammenholdes handlingerne med de værktøjer, der er beskrevet under 
formålet, er det tydeligt, at alle værktøjer er taget i brug for at opnå succes-
kriterierne på mangfoldige metoder ud fra de behov, de enkelte grupper 
borgere har behov for i de enkelte enheder. 
Aktiviteterne for de enkelte grupper/bo-enheder er skrevet ind hver for sig, 
da det er tanken, at det kan være yderligere inspiration til de andre grup-
per/bo-enheder. 
 

 
Plan for 2020 

 
Fortsat arbejde fokuseret på, at borgerne oplever en hverdag fyldt med triv-
sel, glæde og oplevelser, som giver den enkelte borger oplevelsen af god 
livskvalitet 
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Styrkelse og udvikling af organisationen 

Indsats 2: Det 2-årige forsøg med nye ledelses- og organisationsformer 
 
 

Beskrivelse: 

 

 

Økonomiudvalget vedtog i august 2018 forslaget til en ny struktur på vok-
senområdet, som trådte i kraft per 1. januar 2019.  

Den nye struktur samler faglighed, indsats og ledelseskraft i en centerstruk-
tur, der gør afstanden mellem myndighed, forvaltning og udførerled mindre 
og med borgerens perspektiv som det klare udgangspunkt. 

Det nye område består af syv nye enheder/centre: 

- Center 1 – Myndighed.  

- Center 2 – Sekretariat,  

- Center 3 - Kvalitet og udvikling,  

- Center 4 - Særlig social indsats,  

- Center 5 - Træning og sundhed,  

- Center 6 - Aktivitet og praktisk hjælp,  

- Center 7 - Hjælpemidler og boligindretning,  

Udvalget godkendte dermed også forslaget om at sætte bo- og plejecentre-
ne fri i en toårig forsøgsperiode ved at lade dem referere direkte til direktio-
nen. Det viste sig, at begrebet frisættelse er en upræcis betegnelse. Det 
handler snarere om en udvikling af måden at lede på og en udvikling af cen-
trenes organisering. Dette kendetegnes ved: 

- Ledelse på tværs 
- Inddragelse 
- Relationel kapacitet og ledelse (kvalitet og vægtning af samarbejde) 
- Inddragelse af borgerperspektivet 
- Strategisk ledelse 
 

 

Formål: 

 

 

- Understøtte intentionerne i: Sammen med borgeren 
- Skabe værdi for beboerne 
- Skabe attraktive arbejdspladser 
- Skabe effektiv drift ud fra datadrevet ledelse 
 

 

Succeskriterier: 

 

- At kunne beskrive tiltag i forsøget, så der gives de bedste muligheder 
for at politikkerne kan beslutte, om forsøget skal gøres permanent el-
ler afsluttes 

- At kunne beskrive muligheder og tiltag, som forsøget giver de enkelte 
plejecentre mulighed for at afprøve 
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- Benytte de samarbejdsrelationer, som den nye struktur tilbyder og 

som hjælper med at forbedre udførelsen af kerneopgaven 
- Mulighed for øget samarbejde med Økonomi 
- Mulighed for øget samarbejde med Analyse og Kommunikation 
- Udvikle optimeret ledelsesinformation i forhold til en sikker drift 
- Få øget økonomisk ansvar 
- Opleve et tættere samarbejde mellem ledere og direktion og politikere 
- Opleve øgede rammer for udformning af eksempelvis Virksomheds-

plan og strategiske indsatser 
- Opleve øget frihed til deltagelse i projekter 
- Opleve bedre muligheder for at tilpasse udvikling i forhold til lokale 

forhold 

- Centerchefer/centerledelser udvikler nye samarbejdsrelationer i for-
hold til den nye struktur og færre ledelseslag 

 
 

Følgende delmål 
og indsatser plan-
lægges: 

 

 

På Plejecenter Sjælsø planlægges følgende delmål og indsatser: 

- Benytte alle muligheder for at få hjælp til at optimere skal-opgaver, 
eksempelvis UTH 

- Optimere arbejdet med UTH på Sjælsø med hjælp fra Udviklingsafde-
lingen  

- Deltagelse i det tværgående sundhedsfaglige netværk 
- Udvikle viden og praksis til gavn for borgere og medarbejdere 
- Deltagelse i møder, som arbejder med forberedelse før tilsyn og op 

følgende tilsyn 
- Fortsætte med obligatorisk træning i arbejdstiden 
- Have fortsat stort fokus på at tænke: sammen med borgeren 
- Udvikle rammer for Beboer-Pårørende-Rådet  
- Arbejde systematisk med økonomi og samarbejde yderligere med 

Økonomiafdelingen om at få rette ledelsesinformation  
 

 

Milepæle: 

 

 

Der er lagt en plan:                                                                       august 2019              

Der er delvis gennemført:                                                        december 2019    

Der er samlet op og foretaget en del evaluering:                          januar 2020 

Der foretages en vurdering:                                                    december 2020 

 

 

Evaluering 2020 
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Indsats 3: Budgettilpasninger i forlængelse af stru kturarbejdet  
 
 
Beskrivelse: 
 

 
Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med budget 2019-2022 et krav 
om budgettilpasninger i forbindelse med strukturændringerne på voksenom-
rådet. Der iværksættes derfor en proces i foråret 2019 på tværs af Social og 
Sundhed og de frisatte tilbud, som skal stå på to ben: 
1. Præcisering og kvalitetssikring af de økonomiske effekter af allerede 
igangsatte initiativer i forbindelse med strukturarbejdet 
2. Identifikation og bearbejdning af yderligere initiativer til at indfri det øko-
nomiske tilpasningskrav 
 

 
Formål: 
 

 
- At identificere budgettilpasninger, som indfrier tilpasningskravet. 

 
Succeskriterier: 
 

 
- At de identificerede tilpasningsforslag understøtter de poliske mål og 

visionerne i ”Sammen med borgeren” 
- At budgettilpasningerne ikke medfører serviceforringelser 
- At processen bliver involverende, datadrevet og innovativ 
 
 

 
Milepæle: 
 

 
Workshop 1 
– idegenerering og forslag til prioritering  
af tilpasningsforslag:                                                           Ultimo marts 2019 
Kvalificering af tilpasningsforslag:                                    april-maj 2019 
Workshop 2  
– tværgående kvalificering:                                Ultimo maj 2019 
Fremsendelse af tilpasningsforslag til Økonomi:                         21. juni 2019 
 

 
Evaluering 2019 

 
Centerchef og næstformand i MED-udvalget på Plejecenter Sjælsø har del-
taget i workshop om forslag til indfrielse af budgetregulering vedrørende 
strukturtilpasninger i budget 2019 – 2022 indenfor Social- og Sundhedsom-
rådet.  
 
MED-udvalget har sendt høringssvar 
 
Der er ikke kommet noget høringssvar fra beboer-pårørende rådet  
 
Der er stort fokus på at anvende Mit Forventede Regnskab, både i de enkel-
te enheder og for hele Sjælsø ligesom der afholdes møder løbende med 
økonomiafdelingen, Centerchef og økonomimedarbejder. 
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Plan for 2020 

 
Der vil være ekstra fokus på økonomien i 2020, hvor der er udmeldt yderli-
gere besparelser i forhold til strukturarbejdet.  
Vi har besluttet, at vi på Plejecenter Sjælsø i 2020 vil: 

-  Arbejde videre med dette mål under overskriften: Rationel vagtplan-
lægning i forhold til en præciseret beskrivelse af, hvilke redskaber vi 
afprøver og med hvilken effekt, det giver økonomisk samt øget sam-
arbejde på tværs af lederne.  

- Desuden vil vi afholde et stormøde i slutningen af januar – starten af 
februar 2020, hvor medarbejderne informeres om Sjælsøs økonomi i 
2020 og hvilke tiltag, der er planlagt for at holde det planlagte budget. 

- Hver måned følges der op på Mit Forventede Regnskab i de enkelte 
enheder og det samlede billede for hele plejecenter Sjælsø med su-
pervision fra Økonomiafdelingen 
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Indsats 4: Rationel vagtplanlægning i relation til  strukturtilpasninger      
 
 

Beskrivelse: 

 

 

Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med budget 2019-2022 et krav om 
buget tilpasninger, hvilket gjorde, at begrebet rationel vagtplanlægning blev 
bragt i spil.  

Vagtplanlægning er en fundamental og meget tidskrævende opgave, som 
skal sikre både økonomi, medarbejdertilfredshed og kvalitet (korrekte kompe-
tencer til varetagelse af funktionerne) ligesom der skal være fokus på ar-
bejdsmiljøet. 

Det er vores ønske, at vi kan optimere driften ved at fokusere mere præcist 
på den gode vagtplanlægning, både langsigtet og kortsigtet og derved mini-
mere udgifter til timelønnede afløsere. Vi vil fokuseret bruge datadrevet ledel-
sesinformation og Mit Forventede Regnskab ved at undersøge sidste måneds 
forbrug og fremadrettet ved optimeret planlægning tage højde for eksempel-
vis mangel på personale, som udløser over- eller merarbejde. 

Vi vil samtidig fremme koordineringen på tværs af grupper/bo-enheder og på 
den måde håber vi, at vi kan opnå den økonomiske gevinst svarende til bud-
getreguleringen for plejecenter Sjælsø.  

Vi ved, at der andre steder i Rudersdal Kommune er oprettet en stilling som 
vagtplanlægger og vil undersøge, om der er lavet en stillings- og funktionsbe-
skrivelse, som vi må se og derudfra tage stilling til, om det er en mulighed for 
os på Sjælsø.  Desuden vil vi undersøge, om der kan hentes inspiration andre 
steder i forhold til rationel vagtplanlægning. 

På Plejecenter Sjælsø vil lederne i februar måned drøfte og beslutte:  

- Hvilke krav stiller vagtplanlægning til de enkelte ledere? 

- Beslutte, om der skal afprøves en tillempet Vagtplanlæggerfunktion i 
husene 41+43 og A-D? med et tidsforbrug: ca.15- 20 timer ugentlig i 
tæt samarbejde med koordinator og ledere. 

- Beslutte, om der skal afprøves en tillempet Vagtplanlæggerfunktion ud-
ført af afdelingslederne i gruppe 1 – 4 

- Overveje identifikation af yderlige tiltag for at indfri de økonomiske til-
pasninger. 

 
 

Formål: 

 

 
- Gennem en vagtplanlægningsproces er formålet at optimere og kvali-

tetssikre vagtplanlægning og personaleforbrug. 
- Sikre, at der er en god faglig dækning hele døgnet. 
- Større kontinuitet i fremmødet i hverdagen. 
- Øget tryghed for personale og beboere.  
- Planlægge arbejdstiden, så personaleressourcerne bruges så spar-

sommeligt og effektivt som muligt 
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Succeskriterier: 

 

 

 
- Drift omkostningerne svarer til budgettet 
- Fortsat tilfredshed for beboere og personale  
- Der har været god faglig dækning hele døgnet  
 

 

Følgende delmål 
og indsatser plan-
lægges: 

 

 

- Budget og forbrug stemmer overens uden merforbrug 
- Der opleves en større kontinuitet i, at det er de samme medarbejdere, 

som kommer på arbejde 

 

Milepæle: 

 

 

Der er lagt en plan:                                                                   marts 2020                   

Der er gennemført:                                                                      juni 2020 

Der er samlet op og evalueret                                                     juni 2020 

Der er foretaget en vurdering:                                           december 2020 

 

 

Evaluering 2020 
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Indsats 5: Den gode ansættelsessamtale  
 
 

Beskrivelse: 

 

 

Som en del af det øgede fokus i forhold til økonomi og sygefravær, er vi ble-
vet inspirerede til at afprøve nogle nye tiltag i forbindelse med arbejdet med 
rekruttering og fastholdelse af medarbejderne.   

Vi ønsker at kvalificere vore ansættelsessamtaler til faste stillinger, hvor vi vil 
have øget fokus på ansøgerens personlige kompetencer fremfor de faglige og 
derigennem sikre, at vi får ansat de bedst egnede/kvalificerede medarbejdere 
i forhold til det team, som de skal indgå i.  

Vi kender alle til at have ansat en medarbejder, der viser sig ikke at matche 
arbejdsstedet, både på det faglige, men især det personlige plan.  Det har 
udover at være økonomisk dyrt også påvirket arbejdsmiljøet i en negativ ret-
ning. 

Vi ønsker, inspireret af Direktør Lone Lundsgaard fra OK fonden, at være 
nysgerrige på, hvilke private historier ansøgerne kommer med.  

Lone Lundsgaard har været på besøg på Plejecenter Sjælsø, hvor hun i le-
dergruppen lavede et fiktivt praksisnært ansættelsesinterview efter OK fon-
dens metodik, som tager udgangspunkt i den narrative tilgang. 

Inspireret af dette interview, som umiddelbart gav et dybere kendskab til an-
søgers personlige kompetencer, ønsker vi at afprøve denne praksis i en til-
lempet udgave. 

For at sikre, at vi kommer godt i gang, vil vi i begyndelsen være 2 afdelingsle-
dere med til samtalen, sådan at samtalen efterfølgende kan evalueres og der 
kan sikres læring. 

 

 

Formål: 

 

 

- Fastholde de medarbejdere, som er gode for arbejdspladsen 

- Sikre en rekruttering, hvor nye medarbejdere besidder et værdisæt 

svarende til Plejecenter Sjælsøs værdier 

- Sikre at medarbejder og team matcher hinanden  

- Større kendskab til nye medarbejderes personlig kompetencer 

 

 

Succeskriterier: 

 

 

 

 

 

- Lavere personaleomsætning 

- At få rette medarbejder ansat med det samme 

- Styrke arbejdsmiljøet med færre udskiftninger i det faste personale 

- Få en økonomisk gevinst i forhold til færre udskiftninger i personalet 

og dermed mindre oplæring  
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Følgende delmål 
og indsatser plan-
lægges: 

 

 

- En gruppe ledere udarbejder en interviewguide, som tages i brug pr. 

1. maj 2020 

- Der undersøges mulighed for, at ledergruppen kan deltage i undervis-

ning/kursus i den narrative samtale(metode) 

 
 

Milepæle: 

 

 

Der er lagt en plan:                                                                       1. marts 2020                                                                         

Der er gennemført:                                                                          1. maj 2020                                                                       

Der er samlet op:                                                                           oktober 2020                     

Der er foretaget en vurdering:                                                   december 2020 

 

 

Evaluering 2020 
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Indsats 6: Sygefravær – 2-årigt mål 
 
 
Beskrivelse: 
 

 
Sygefraværet på Plejecenter Sjælsø var i 2018 6,4 %, hvilket vi via nytænk-
ning vil forsøge at nedbringe.  
Plejecenter Sjælsø, gruppe 3 - 4 og hus A – D indgår allerede i et forsk-
ningsprojekt sammen med CBS om at forbygge arbejdsrelateret stress. Vi 
afventer yderligere fra forskerne.  
Vi ved, at der er nogle medarbejdere, som opsiges på grund af sygefravær. 
Derfor vil vi gerne forebygge fravær ved at motivere medarbejderne til at 
styrke deres fysik. Der er allerede tilbud om rygtræning i vinterhalvåret og 
stavgang i sommerhalvåret, men det er få medarbejdere der benytter disse 
tilbud, som foregår uden for arbejdstiden. 
Som næste tiltag vil vi arbejde med obligatorisk styrketræning i arbejdstiden. 
 
Træningen kan eksempelvis være: 

- Stavgang/gåture 
- Styrketræning i forskellige varianter 
- Rygtræning 
- Løbetræning 
- Cykeltræning 
- Pilates 
- Yoga 
- Gymnastik 
- Informere om kommunale Rygestop kurser  
- Overveje mulighed for kostvejledning 
- Undersøge muligheden for udendørs træningsfaciliteter ved fysiotera-

pien 
 

I et samarbejde med Center for kvalitet og udvikling, Social- og Sundhed, vil 
vi udarbejde et program, som tilgodeser vores ønsker og krav til de aktivite-
ter, som tilbydes ligesom medarbejdernes ønsker imødekommes mest mu-
ligt. 
Ledergruppen skal fremlægge rammerne for dette træningsforløb i forhold til 
økonomi/aflønning, når medarbejderen har fri på træningstidspunktet. 
Der skal planlægges to stormøder, hvor der informeres om dette tiltag og 
rammerne herfor.  
 

 
Formål: 
 

 
- At sygefraværet nedbringes  
- At alle ansatte på plejecenter Sjælsø får styrket deres fysik 
- At det er sjovt at gå på arbejde og det sociale fællesskab styrkes ved 

deltagelse i fælles træning på tværs af Plejecenter Sjælsøs enheder. 
 

 
Succeskriterier: 
 

 
- At sygefraværet i 2019 er mindre end 6,4 %, som det var i 2018 
- At medarbejderne oplever, at deres fysik er blevet styrket 
- At der er stor tilslutning til aktiviteterne og fællesskabsfølelsen på 
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tværs af Sjælsø styrkes  
 

 
Følgende delmål 
og indsatser plan-
lægges: 
 

 
- Der er udarbejdet en ramme for dette projekt 
- Efter stormøder kender alle medarbejdere rammen for projektet i for-

hold til krav til styrketræningen 
- Træningsaktiviteter er beskrevet og planlagt og medarbejdere og le-

dere har sammensat et tilbud af aktiviteter, som tilgodeser flest mulige 
ønsker 

- Tilmeldingslister oprettes på Intranettet og medarbejderne tilmelder 
sig via tilmeldingslister på Intranettet 

- At de planlagte aktiviteter er igangsat med instruktører, lokaler m.m. 
- At der er et aktivitetstilbud 3 - 4 gange ugentligt  
- At der generelt opleves større fællesskabsfølelse på tværs af enhe-

derne 
- At medarbejderne giver udtryk for tilfredshed med mulighed for styrke-

træning i arbejdstiden 
- At medarbejderne oplever, at deres fysik og kondition styrkes 
- At medarbejderne får mulighed for deltagelse i rygestop kurser 
- At der er større fremmøde i hverdagen, da færre medarbejdere er fra-

værende på grund af sygdom 
 
Milepæle: 
 

 
Der er lagt en plan:                                                                           april 2019 
Der er samlet op:                                                                         oktober 2019  
Der er foretaget en vurdering:                                                 december 2019      
Der er foretaget en justering:                                                        januar 2020   
Der er gennemført                                                                   december 2020 
 

 
Evaluering 2020 

 
Program for træning i arbejdstiden er udarbejdet i samarbejde med Center 
for kvalitet og udvikling i juni 2019 
Opstart af obligatorisk træning i august 2019, hvor der tilbydes: 

- Stavgang x 3 ugentligt 
- Krop, styrke og bevægelse x 2 ugentligt 
- LOOP-træning x 2 ugentligt 

 
Samlet sygefravær 2018: 6,4 % 
Samlet sygefravær på Sjælsø: 
Januar: 6,1 % 
Februar:5,0 % 
Marts: 3,7 % 
April: 2,4 % 
Maj: 4,7 % 
Juni: 4,7 % 
Juli: 4,4 % 
OPSTART OBLIGATORISK TRÆNING 
August: 5,2 % 
September: 7,5 % 
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Oktober: 7,7 % 
November: 8,6 % 
December: 7,7 % 
 
Samlet sygefravær 2019: 5,5 % 
Til de tre forskellige aktiviteter: Stavgang, krop, styrke og bevægelse og 
LOOP-træning har der været forskellig grad af tilslutning til aktiviteterne. Vi 
kom først i gang med disse tilbud i august efter ferieafviklingen. I den første 
tid var der stor tilslutning til disse tilbud, men i takt med vejret er blevet mere 
vådt og mørkt, er tilslutningen blevet mindre.  
 
Ledergruppen har besluttet at: 

- fortsætte med dette tiltag til juli 2020, hvor ferietiden atter sætter ind. 
Vi forventer, at tilslutningen igen vil stige, når vejret bliver bedre.  

- Dette har ført til en drøftelse af, om det er muligt med endnu et in-
dendørs tilbud, hvilket ledergruppen tager stilling til i januar 2020. 

- Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at konkludere på effekt på 
medarbejdernes fysik. 

- Sygefraværsprocenten følger de tidligere års kurve, men gennem-
snitligt ligger vi 1,1 % under sidste år. Vi oplevede i foråret et histo-
risk lavt sygefravær inden vi startede projektet med obligatorisk træ-
ning i arbejdstiden op, uden vi kan forklare dette. 

 

 
Plan 2020 

 
Vi vil fortsætte med de nuværende aktiviteter: Stavgang, krop, styrke og 
bevægelse og LOOP-træning i fysioterapien – og drøfte tidspunkter og hyp-
pighed. Desuden skal der tages stilling til om det er muligt at få kostvejled-
ning som en del af denne indsats.  
Vi vil fortsat have fokus på sygefraværsprocent og medarbejdernes fysik 

Vi fortsætter med at udlevere en sygefraværsoversigt hver 3. måned til den 
enkelte medarbejder, hvoraf sygefraværet for de foregående 12 måneder 
fremgår. 
Vi vil undersøge om MED-udvalget vil acceptere, at der indføres en bonus-
ordning i forhold til medarbejdernes nærvær på arbejdspladsen efter fastlag-
te retningslinjer. 
 
Overveje, om øvrige grupper/bo-enheder ønsker at afprøve disse tiltag:  

- Hver måned informeres alle om afdelingens og Sjælsøs sygefraværs 
% 

- Medarbejdere uden sygefravær foregående måned noteres på ”di-
plom”, som hænges op på opslagstavlen i begge grupper – dette ef-
ter ønske fremkommet ved fysisk og psykiske APV-undersøgelser. 

- Der udarbejdes en oversigt over alle medarbejdere, hvorpå der note-
res sygefravær og % fravær for året månedsvis – dette er et redskab 
for afdelingslederen og giver et stort overblik  

- Motion i arbejdstiden er en stor succes i afdelingen – deltagerne op-
lever fremgang og sociale relationer på tværs. 
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Afsluttede 1- årige indsatser i 2019 

Indsats: Overgang fra daghjem/hjemmepleje til pleje bolig  
 
 
Beskrivelse: 
 

 
For at sikre den bedst mulige overgang i forbindelse med indflytning i plejebo-
lig, således at borgeren oplever en helhedsorienteret og sammenhængende 
indsats, ønsker vi at optimere samarbejdet mellem hjemmepleje/midlertidig 
plads/daghjem og plejecenter. 
Ofte sker denne flytning på baggrund af et eller flere funktionstab, som kan 
være opstået over tid eller akut efter et sygdomsforløb. Den kommende bor-
ger kender sin egen hverdag, ofte med et samarbejde med hjemmepleje og 
eventuelt daghjem, som har indgående viden om den enkelte borger.  
Derfor kan en flytning være svær at overskue ligesom der skal gives afkald på 
alle egne faste vaner og gøremål og ikke mindst forholde sig til en ny bopæl 
med andet personale, andre fysiske rammer og en anden hverdag. Det er 
derfor meget vigtigt for den succesfulde flytning, at der er kendte ansigter og 
andre kendte faktorer, som kan hjælpe med at få den nye hverdag til at blive 
meningsfuld og tryg således, at tidligere gøremål kan opretholdes efter flyt-
ning i samråd med borger og evt. pårørende.  
 

 
Formål: 
 

 
- At borgeren oplever en meningsfuld, sammenhængende indsats i for-

bindelse med indflytning i plejebolig, så denne foregår på en så tryg 
måde som muligt  

- At vanlige gøremål opretholdes i videst muligt omfang og som beskre-
vet i borgerens livshistorie 

- At hjælpe ny indflyttede borgere i overgangen til plejebolig, så hverda-
gen bliver struktureret og borgerens behov tilgodeset 

 
 
Succeskriterier: 
 
 
 
 

 
- At ny indflyttede borgere og/eller deres pårørende tilkendegiver, at 

flytningen er foregået så trygt som muligt  
- At borgerens hverdagsaktiviteter er kendte ligesom borgerens ønsker 

og mål i hverdagen opretholdes så meget som muligt 
- At ny indflyttede borgere oplever hverdagen i plejebolig genkendelig 

fra tidligere ligesom de er en del af fællesskabet og deltager i relevan-
te aktiviteter   

 
 
Følgende delmål 
og indsatser plan-
lægges: 
 

 
- Undersøge mulighed for besøg hos den kommende borger inden flyt-

ning i plejebolig, enten i hjemmet eller på midlertidig plads 
- Styrke samarbejdet med daghjem, såfremt den nye borger kommer 

der, ved at undersøge mulighed for besøg i plejeafdelingen sammen 
med den kommende borger. 

- Undersøge de øvrige daghjems praksis for at overgangen mellem 
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daghjem og plejebolig sker med det formål, at relevante oplysninger 
om borgeren ikke går tabt og borgeren får de bedste muligheder for at 
opretholde trivsel og livskvalitet i den nye hverdag 

- Kommende borgere, som har fået tilbudt en plejebolig, får mulighed 
for at se plejeboligen og besøge afdelingen og hilse på inden indflyt-
ning 

- Den ny indflyttede borgers hverdag afspejler hverdagen fra tiden før 
flytning i plejebolig. Dette sikres ved, at deres vaner er indskrevet i 
døgnrytmeplanen 

- Alle ny indflyttede borgere har eller får udfyldt skemaet om livshistorie 
inden for 1 måned efter indflytning sammen med de pårørende og an-
dre relevante personer, så borgeren oplever, at hverdagen oprethol-
des i videst muligt omfang, så borgeren oplever tryghed  

 
 
Milepæle: 
 

 
Der er lagt en plan:                                                                           april 2019 
Der er gennemført:                                                                  november 2019       
Der er samlet op:                                                                     november 2019       
Der er foretaget en vurdering:                                                 november 2019       
 

 
Evaluering 2019 

 
Overgang fra daghjemmet Sjælsø til bolig på Plejecenter Sjælsø: 
Der er et fint samarbejde, når nye borgere, som går i daghjem, skal flytte i 
plejebolig på Sjælsø. Her laves der individuelle aftaler i modtagelsen af nye 
borgere i tæt samarbejde med personalet og terapeuter i daghjemmet. 
Der er ikke i øjeblikket et fuldstændigt overblik over, hvilke informationer fra 
daghjemmet, der er ønskelige, men der arbejdes med dette. I tvivlstilfælde 
kontaktes daghjemmets personale. 

Der arbejdes meget med livshistorie specielt i Sjælsøvang og dette dokumen-
teres i Nexus. Såfremt borgeren har brug for hjælp, samarbejdes der med de 
pårørende for at få udarbejdet livshistorien. 
 
Det er vores oplevelse, at samarbejdet mellem daghjem og de enkelte pleje-
enheder er blevet meget bedre og mere smidigt i forhold til den enkelte bor-
ger og dennes families behov. Samtidig antager vi, at flytningen blevet mindre 
belastende for den ny indflyttede borger, så der opleves en genkendelig 
hverdag og genkendelige personaler og medborgere. 
Dette er et 1-årigt mål, men vi vil fortsat arbejde med at borgeren oplever en 
meningsfuld og sammenhængende indsats i forbindelse med indflytning i 
plejebolig, så denne foregår på en så tryg måde som muligt. 
Der er afholdt møde mellem personale fra de midlertidige pladser og pleje-
center Sjælsø for at afdække, hvor der er udfordringer i forbindelse med flyt-
ning fra midlertidig plads til plejebolig på Plejecenter Sjælsø. Umiddelbart ses 
der udfordringer med hurtig flytning til pleje bolig i forbindelse med udskriv-
ning og den dokumentation, som skal være med til at lette overgangen fra 
midlertidig plads til plejebolig. Der vil fortsat være samarbejde i forbindelse 
med optimering af flytningsprocessen. 
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Indsats: Digitalisering  
 
 
Beskrivelse: 
 

 
Vi arbejder i en digital organisation, hvor brug af digitale værktøjer skal un-
derstøtte vores kerneopgaver. Både ledere og medarbejdere skal løbende 
udvikle deres digitale kompetencer og som udgangspunkt for denne udvik-
ling, skal den enkeltes digitale kompetencer afklares. Undervisning vil deref-
ter tage udgangspunkt i det niveau, den enkelte befinder sig på.  
Vi ønsker med denne undervisning, at vi kan anvende nuværende teknologi 
som redskab i hverdagen, ligesom anvendelse af digitale informationer i 
hverdagen er et krav, eksempelvis Outlook, omsorgssystemet Nexus, Intra-
nettet og velfærdsteknologi. 
 

 
Formål: 
 

 
- At skabe forståelse for den digitale forandringsproces og vigtighed i 

forhold til kerneopgaven, ligesom at kunne benytte den teknologi, der 
allerede er til rådighed  

- At medarbejdere og ledere udvikler deres digitale kompetencer, som 
giver muligheder for lokale initiativer, som fremmer innovationen på 
Plejecenter Sjælsø 

 

 
Succeskriterier: 
 

 
- At alle medarbejdere har forståelse for at arbejde i en digital organi-

sation og har udviklet egne digitale kompetencer  
- At alle medarbejdere benytter deres digitale kompetencer i hverda-

gen på en sikker og naturlig måde  
 

 

 
Følgende delmål 
og indsatser plan-
lægges: 
 

 
- Alle medarbejdere får afklaret deres digitale kompetenceniveau 

i forbindelse med MUS/LUS  
- Der beskrives, hvad leder/medarbejder som minimum skal kunne ar-

bejde med digitalt 
- Der iværksættes de nødvendige tiltag i form af undervisning i  

            forhold til minimumskravene  
- Der iværksættes undervisning på plejecenter Sjælsø efter uddannel-

sesniveau som en del af re-implementeringen af FSIII, så alle kan 
bruge den digitale omsorgsjournal optimalt 

- Alle kan søge oplysninger: eksempelvis referater af møder, anvendte 
skemaer og lignende på Intranettet 

- At alle medarbejdere anvender mails i hverdagen 
- At de plejefaglige medarbejdere ved vagtens begyndelse orienterer 

sig om egne borgere 
- At de plejefaglige medarbejdere anvender omsorgssystemet Nexus i 

den daglige dokumentation og døgnrytmeplanen er opdateret  
- At de plejefaglige medarbejdere søger yderligere viden eksempelvis 

på Intranettet i de sundhedsfaglige instrukser og VAR 
- At alle medarbejdere kan søge oplysninger på intranettet om Pleje-

center Sjælsø og Rudersdal Kommune 
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- At alle medarbejdere anvender digitale muligheder frem for eksem-
pelvis at sende en fax eller et brev 

- At mest mulig varebestilling foregår via internettet 
 

 
Milepæle: 
 

 
Der er lagt en plan:                                                                           april 2019 
Der er gennemført:                                                                  november 2019       
Der er samlet op:                                                                     november 2019  
Der er foretaget en vurdering:                                                 november 2019      
Der er foretaget en justering:                                                        januar 2020  
  

 
På Plejecenter 
Sjælsø er følgen-
de tegn på, at der 
arbejdes med 
digitalisering: 

 
ADFDELINGSVIS og månedlig vidensdeling på ledermøder 
De enkelte ledere har udarbejdet en oversigt over, hvilke nødvendige digita-
le kompetencer en medarbejder skal mestre. 
 
 
 

 
Evaluering 2019  

 
Den enkelte medarbejders digitale kompetenceniveau er afklaret ved MUS 
 
Minimums digitale kompetencer: skal kunne anvende:  

- Mail – sende – besvare osv. 
- Kalenderinvitationer 
- Nexus: dokumentation efter fagligt kompetenceniveau efter under-

visning på plejecenter Sjælsø gradueret efter uddannelsesniveau 
som en del af re-implementeringen af FSIII, så alle kan bruge den 
digitale omsorgsjournal optimalt 

- Intranet – referater – proceduremappe, sundhedsfaglige instrukser, 
VAR, Informationer i Rudersdal Kommune m.m. 

- Bestilling af eksempelvis: Hørkram varer, pedelopgaver, varer i 
Bubo, genbestilling af bleer og urologi produkter 

 
Der har ikke været behov for at oprette andre kurser end undervisning i for-
hold til FSIII Nexus 
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Indsats: Kompetenceudvikling  
 
 
Beskrivelse: 
 

 
I forbindelse med at vi er blevet frisatte, giver det nu mulighed for at afprøve 
Gruppe Udviklings Samtaler = GRUS 
Målet med gruppe udviklingssamtaler er at udvikle både de konkrete ar-
bejdsopgaver, gruppens og den enkelte medarbejders glæde ved arbejdet 
og samarbejdet samt det overordnede mål med gruppens arbejde.  
 
Udviklingssamtalen skal belyse: 

- gruppens aktuelle hovedopgaver, faglighed, kompetence, effektivitet 
med videre 

- gruppens trivsel og måde at arbejde og samarbejde på  
- gruppens arbejdsopgaver i fremtiden og gruppens mål set i forhold til 

afdelingens og arbejdspladsens mål 
- Gruppeudviklingssamtalerne munder ud i en aftale, der er baseret på 

en fælles vurdering af de behov, gruppen som helhed og den enkelte 
medarbejder har for ændringer, udvikling og uddannelse, og på mu-
lighederne for at gruppen og arbejdspladsen kan indfri disse behov. 

Det vil være muligt at få en MUS-samtale individuelt, såfremt leder skønner 
behov herfor eller medarbejderen ønsker dette. 
 

 
Formål: 
 

 
- Ved en gruppesamtale afklares gruppens kompetencer og udvik-

lingsbehov i forhold til opgaveløsning, samarbejde og afdelingsmål. 
- Ved en MUS-samtale har den enkelte medarbejder og leder en sam-

tale om medarbejderens trivsel og udvikling eller behov for dette 
 

 
Succeskriterier: 
 

 
- At medarbejdere og ledere afprøver GRUS i de enheder, hvor med-

arbejdere og leder er enige om dette. 
- At opgaveløsningen, samarbejdet og trivslen i de enkelte grupper 

styrkes 
- At antallet af medarbejdere, der ud over GRUS, ønsker MUS  

Reduceres 
 

 
 
Følgende delmål 
og indsatser plan-
lægges: 
 

 
- Infomøde: den 21.3.2019: Ledere og MED-udvalg på Sjælsø med in-

spiration af Botilbud Ebberød 
- På personalemøder i de enkelte enheder undersøges medarbejder-

nes ønske om GRUS og/eller MUS set i lyset af, at et team – eksem-
pelvis alle aftenvagter i en enhed holder fælles GRUS  

- Lederne beslutter rammen for afholdelse af GRUS 
- Lederne planlægger GRUS og MUS samt gennemfører samtalerne 
- Alle medarbejdere får afklaret deres digitale kompetenceniveau 
      i forbindelse med GRUS/MUS/LUS  
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- Der lægges en plan for udvikling af digitale kompetenceniveauer 
- Der lægges en plan for yderligere udvikling i forhold til den enkelte 

medarbejder eller gruppen 
 

 
Milepæle: 
 

 
Der er lagt en plan                                                                            april 2019 
Der er foretaget en vurdering:                                                 november 2019           
 
 

 
Evaluering 2019 

 
Ved info - møde den 21.3.2019 blev det klart for lederne og MED-udvalget, 
at GRUS- metoden er velegnet i forbindelse med større strukturændringer i 
dele eller hele organisationen, men det er ikke en mulighed for at erstatte 
individuel MUS med GRUS i de enkelte afdelinger/huse for den enkelte 
medarbejder. 
Da der for tiden ikke er større lokale strukturændringer på Plejecenter Sjæl-
sø, har vi erfaret og ud fra dette besluttet, at GRUS ikke er et værktøj, som 
vi finder relevant for tiden og vælger derfor at afslutte denne indsats efter 1. 
år. 
Der er gennemført MUS for alle medarbejdere i 2019 og ønsker om faglig 
kompetenceudvikling er imødekommet. 
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Opgaven 

Plejecenter Sjælsøs  målgruppe er borgere, som er visiteret og godkendt til plejebolig efter § 192 i 
Lov om Social service og § 88 ved en konkret og individuel vurdering. 
 
Plejecenter Sjælsøs kerneopgaver er med fokus på borgernes trivsel og livskvalitet, at yde pleje, 
omsorg, vedligeholdende træning, aktivitet og almindelig daglig husførelse i et samarbejde mellem 
borgere, pårørende og medarbejdere. ”At hjælpe mennesker med nedsat trivsel og livskvalitet til at 
leve det liv, de ønsker, med den trivsel og livskvalitet de har”. 
 
 
Daghjem Sjælsøs  målgruppe er borgere, som er visiteret og godkendt til en daghjemsplads efter 
en konkret og individuel vurdering efter Servicelovens § 88 og Daghjem efter Servicelovens § 84 og 
§ 86, stk. 2. Befordring ydes efter Serviceloven § 117. Betaling efter generelle tilbud bestemmes 
efter Servicelovens § 161 og Bekendtgørelse nr. 1576 af 27.12.2014. 
 
Daghjemmets kerneopgave er at tilbyde hjemmeboende borgere en meningsfuld hverdag i dag-
hjemmet, hvor der med udgangspunkt i den enkeltes funktionsniveau tilbydes relevante aktiviteter 
for at opretholde den enkelte borgerens funktionsniveau fysik som psykisk. En meningsfuld hver-
dag med fokus på øget trivsel og livskvalitet understøtter borgeren således, at muligheden for at 
forblive i egen bolig understøttes, så længe den pågældende ønsker dette. 
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Organisationen: Plejecenter Sjælsø 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centerchef

Køkkenleder
Afdelingsleder

Gruppe 3
Gruppe 4

Afdelingsleder
Gruppe 5-6

Bo-enhed A+B+C+D

Afdelingsleder
for staben

Afdelingsleder
Gruppe 1
Gruppe 2

Administrative 
medarbejdere

Undervisnings-
og udviklingssygepl.

Vagtplankoord.
Pedeller

Vaskerimedarb.

Medarbejdere i
Køkkenet

Kostvejleder

Medarbejdere & 
elever i dag-

aftenvagt

Medarbejdere &
elever i dag-

aftenvagt

Medarbejdere &
elever i dag-

aftenvagt

Ansvarshavende
aftenvagter

Afdelingsleder
Gruppe 7

Bo-enhed 41+43

Medarbejdere & 
elever i dag-

aftenvagt

Daghjemsleder

Medarbejdere
elever & stude-
rende i daghjem

Referencedirektør

Nattevagter
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Større opgaver i 2019  

Arbejde med frisættelsen af plejecentre – hvad betyder det for os 

Re - implementering af metoden FS III i omsorgssystemet Nexus: 

Undervisning SSH: 82 deltagere 

Undervisning SSA: 30 deltagere 

Undervisning sygeplejersker og ledere: 24 deltagere 

3 x 3 dages introduktion: 15 deltagere 

I sygeplejerske har gennemført uddannelsen i borgernær sygepleje 

Alle ledere: Kursus i Mit Forventede Regnskab  

Alle ledere: Uddannelsesforløb i sygefraværshåndtering 

 

 

Kompetenceudvikling i 2019 

Brandinstruktion hver måned – det gamle hus: i alt 46 deltagere 

Brandinstruktion hver måned – Hus 41 – 43: i alt 22 deltagere 

Brandinstruktion hver måned – Hus A – D: i alt 17 deltagere 

Brandinstruktion for nattevagter: 2 x 8 deltagere 

1 x 3½ times undervisning i dysfagi, MEOF II metoden og kost: i alt 22 deltagere 

Forflytningsundervisning gennem året – i alt 58 deltagere  

Forflytningsmøder: 61 deltagere 

3 x Undervisning: Stop volden nænsomt – i alt 61 deltagere 

Kursus i førstehjælp og hjerte-lunge redning – i alt 55 deltagere 
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Nøgletal – 2019   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Antal medarbejdere:195
• Antal årsværk: 161,6

• Sygefravær: 5,5%
• Personale-omsætning: 19,3%

Personale

• Budget 2020 inkl. daghjem: kr. 73.860.930
• Forventet regnskab 2019 inkl. daghjem: kr. 

73.142.412
• balance: minus kr. 741.600 

Økonomi

• Permanete plejebolig §5: 91
• Permanente plejebologer § 192a, stk 2: 44 
• Almen ældrebolig §5: 1
• Midlertidig plads(natplads) § 192a, stk 2: 1
• Daghjems pladser: 22 plus                               

20 demenspladser 

Kapacitet

• Fordeling af boliger
Andre 

nøgletal
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Andre nøgletal  

 
 
Boligstatus: 

 
 

- Antal alm. permanente plejeboliger 105 

- Antal plejeboliger for unge 10 

- Antal demensboliger 20 

- Antal midlertidige pladser   1 

- Antal genoptræningspladser 0 

- Antal ældreboliger 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

105

10

20
1 1

137 boliger - 2019

Plejeboliger

Plejeboliger for unge

Demensboliger

Ældreboliger

Midlertidige boliger

Antal i alt



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rudersdal Kommune 
 
Plejecenter Sjælsø 
 
Soldraget 37 
 
3460 Birkerød 
 
Telefon 46 11 16 16 
 
www.plejecentretsjaelsoe.rudersdal.dk 
  


