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1. Præsentation af Silkeborg Kommune



Præsentation af Silkeborg Kommune

413-10-2019

Fra Silkeborg Kommunes udviklingsstrategi 2018 – 2030

Har følgende pejlemærker  for byrådets og administrationens arbejde med fællesskab og 
velfærd: 

• De bedste rammer for et godt liv for alle, hvor den enkelte udfolder   egne ressourcer 
og potentialer

• Velfærd, der tager afsæt i den enkeltes ressourcer og bliver til virkelighed i samspil   
med lokalområde og civilsamfund

• Sundhedstilbud, der understøtter et godt helbred hele livet
• Lokalområder med plads til det gode liv i alle livsfaser og fællesskaber, der samler og 

fornyr 
• Danmarks bedste nærdemokrati, hvor borgere bidrager til dagsordenen og bliver hørt



Præsentation af Silkeborg Kommune

513-10-2019



613-10-2019

Politikker, Sundheds- og Ældreudvalget
• Sundhedsfremme- og Forebyggelsespolitik

• Værdighedspolitikken

• Det gode hverdagsliv

• Det gode samarbejde

• Plejeboligplan



Præsentation af Silkeborg Kommune

713-10-2019

Ca. 93.500 indbyggere i 2019 (Danmarks 10. største kommune
En årlig tilvækst på ca. 1000 indbyggere



Præsentation af Silkeborg Kommune
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Ca. 93.500 indbyggere i 2019
En årlig tilvækst på ca. 1000 indbyggere



Nøgletal, Silkeborg Kommune

• 2.300 borgere får hjemmepleje

• 4.300 borgere får sygeplejeydelser årlig

• 3.600 modtager en genoptræningsplan årligt

• 5.300 benytter forebyggende og/eller sundhedstilbud

• 5.800 borgere har et genbrugshjælpemiddel 

• 7.000 borgere får kropsbårne hjælpemidler

• 21 plejecentre (inkl. 1 friplejehjem) med i alt 675 plejeboligpladser 
(inkl. demenspladser)

• I gennemsnit bor borgerne 2 ¾ år i plejebolig

• 1/3 af borgerne bor mindre end ét år i plejebolig



Nøgletal, Silkeborg Kommune
Sundhed & Omsorg: Ca. 1700 medarbejdere
Budget på 820 mio. kr. i 2020 (budgetforslag)



Afsæt for Sundhed & Omsorgs arbejde

Sandhedens øjeblik:

– det øjeblik hvor medarbejderen møder borgeren, og hvor 
værdier bliver omsat til handling.

Mestring:

– vi tager udgangspunkt i den enkelte borgers motivation, 
og sammen lægger vi en plan for, hvordan vi når målene



Mestring - rehabilitering

• Mestring er den grundlæggende tankegang og rehabilitering, 
sundhedsfremme og forebyggelse er den faglige ramme for 
arbejdet i Sundhed og Omsorg

• Mestring – en følelse af sammenhæng

• Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejds-
proces mellem en borger, pårørende og fagfolk. 

Formålet: At borgere der har/ er i risiko for at få betydelige begrænsninger i  
fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og 
meningsfuldt liv (baseret på borgers hele livssituation og beslutninger)
Består af en koordineret, sammenhængende og videnbaseret indsats.



Sociografi – Silkeborg Kommune
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2. Paradigmeskiftet i sundhedsvæsenet
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• Borgeren er få dage på hospitalet
• Borgeren er få gange pr. år hos den praktiserende læge
• Borgeren er hele sit liv i samspil med kommunale tilbud
Et menneske med en kronisk sygdom bruger i gennemsnit fem timer om 
året på hospitalet, men i alt 8.755 timer om året på at leve sit hverdagsliv.

Patientens veje i livet – og i systemet



Paradigmeskiftet – Det nære Sundhedsvæsen
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Udgiftsstigninger til ældre
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Udgiftsstigninger til ældre – og andre alders-
og patientgrupper



Multisygdom



Fremskrivning, borgere med diabetes type 2 og 
KOL, antal 1.000 borgere



Andel kommuner, der har forebyggelsestilbud til 
borgere med kronisk(e) sygdom(me) i pct.



Udfordringer på sundhedsområdet

• Koordination
• Demografi
• Kompleksitet
• Mængde og omfang
• Økonomi
• Kvalitet
• Dokumentation
• Datadeling
• Medicinudgifter

2213-10-2019

• Forebyggelse
• Sundhedsfremme
• Egenmestring
• LEON
• Patientsikkerhed
• Lighed i sundhed
• På tværs af sektorer
• Sammenhæng i patientforløb
• Psykiatri

Organisatoriske udfordringer





Kompetenceoprustning i kommunerne



Samarbejdende sundhedsvæsen
- Samarbejdsgrundlag



Samarbejdende sundhedsvæsen
- Klynger



3. Lokale sundhedsindsatser



Sundhed & Omsorgs indsatsområder

• Sygepleje og hjemmepleje

• Genoptræning og træning

• Akutsygepleje

• Midlertidige pladser

• Demensindsatsen

• Forebyggende indsatser

• Hjælpemidler

• Velfærdsteknologi og telemedicin



Udviklingen i Det Nære Sundhedsvæsen

• Komplekse sygdomsforløb med mange involverede 
og på tværs af afdelinger

• Hurtigere udskrivelser
– Udrede og stabilisere forløb

• Færdigbehandling og behandling i eget hjem
– Kemobehandling, IV medicin, dialyse mv.

• Familier, der bliver svært påvirkede af at have et 
alvorligt sygt familiemedlem 



Ukendte, 
men 

mulige 
borgere

(Tidlig) Indsats på Tværs (ikke aldersrelateret, men sygdomsrelateret og helhedsorienteret)

Den ældre medicinske 
Borger (DÆMP)

(Tidlig) indsats 
på tværs 

Målgrupper for hjemmepleje og hjemmesygepleje



Hvem besøger vi i hjemmeplejen?
Hvem Persona

Borgere over 80 år
den gruppe man oftest 
forestiller sig når man 
taler om hjemmehjælp

• Har aldersbetingede sygdomme, multisygdomme
• Er måske glemsom/lettere demente
• Er afhængig af hjælp til at klare hverdagen i mindre eller 

større omfang
• Er afhængig af hjælp til at komme ud

Borgere mellem 67 og 
79 år

Målgruppe A:
• Som får tilbudt et mestringsforløb eller som klarer sig 

selv flere år uden hjælp
Målgruppe B:
• Har lignende udfordringer som dem over 80 år men er 

mere ramt af multisygdomme og eks. demens

Borgere under 67 år • Svær sygdom, psykiske sygdom eller misbrug
• Unge med fremadskridende sygdomme



Hvem får hjemmesygepleje?



Hvad kan vi generelt sige?

• Større uforudsigelighed og kompleksitet i 
opgaverne
– Langt mellem de rene servicelovsopgaver
– Der er stor sammenhæng mellem 

servicelovsydelser og sygepleje 
– Omsorgspligten gør at vi ikke siger nej til borgere

• Stor koordineringsopgave internt og eksternt 
• Stor fokus på kompetenceudvikling



De midlertidige pladser

– 19 pladser – palliation
– 19 pladser – akutpladser
– 18 pladser – erhvervet hjerneskade og amputationer

Får vi behov for flere, færre eller et uændret antal 
midlertidige pladser?



Om akutteamet i Silkeborg Kommune

• Startede som en specialenhed under hjemmesygeplejen 
i 2009

• Består af 11 sygeplejersker med betydelig faglig og 
klinisk kompetence

• I døgndrift hele året

• Pr 1. januar 2016 er akutteamet en del af Nære 
Sundhedstilbud i Sundhed og Omsorg



Målgruppe og formål: Akutteam
Målgruppe:
• Borgere i eget hjem
• Borgere på akutpladser
Hvor borgeren ikke er stabil

Formål:
• Medvirke til at borgerne oplever en sammenhængende 

indsats med kvalitet og tryghed
• Forebygge unødige indlæggelser/genindlæggelser
• Medvirke til at kvalitetssikre/udvikle sygepleje og dermed 

sikre patientsikkerhed



Det gør Akutteamet
• Yder kompleks og akut sygepleje
• Visitationen af borgere fra eget hjem til midlertidige 

opholdspladser udenfor visitationens åbningstid
• Visitation til kommunens 2 akutpladser 
• Fungerer som sparringspartner ved komplekse 

sygeplejeopgaver ud fra visionen: Én borger én plan

Samarbejdspartnere:
• Borgeren
• Egen læge
• Sygehus (e)
• Vagtlæge
• Interne samarbejdspartnere i kommune



Genoptræning

• Efter sygehus indlæggelse
– Genoptræningsplan ( GOP )

• Sundhedslov (§140)
• 2017: 3.300 

– 49 % ambulant
– 28 % eget hjem
– 13 % klinik

• Uden sygehus indlæggelse
– Visitation i myndighedsafdelingen

• Servicelov (§ 86)



Hjælpemidler

• Hjælpemiddelcentret
– Indkøb, udbringning - afhentning, 

vedligehold, rengøring og lagerstyring

• Hjælpemiddelhuset
– Samarbejde med myndighedsafdelingen.

• Afprøvning – udlevering
• Små reparationer
• Ansøgning
• Aflevering  



Velfærdsteknologi

• Teknologi der understøtter delelementer i 
indsatserne
– Øget kvalitet i mere komplekse udfordringer

• Teknologi der understøtter borgerens egen 
indsats i forløbet



Demens - nøgletal

o 85.000 mennesker i danmark lever med en
demenssygdom

o 3.000 mennesker under 65 år er ramt af en
demenssygdom

o 15.000 nye tilfælde konstateres hvert år
o 400.000 danskere er i nær familie med en person 

der lider af en demenssygdom
o Demens er den 5. mest udbredte dødsårsag i

Danmark

o I Silkeborg lever ca. 1400 indbyggere med en
demenssygdom (de vi kender) 





Demensstrategiplan  - Silkeborg med 5 fokusområder

Tidlig opsporing og kvalitet 
i udredning og behandling

Øget viden og 
kompetenceudvikling

Støtte og rådgivning til 
pårørende

Bedre kvalitet i pleje, omsorg og 
rehabilitering

Demensvenlige samfund 
og boliger



Kompetenceudvikling

• Målrettet systematisk arbejde med at udvikle 
kompetencerne
– Faglig-, samarbejds-, lærings-, organisatorisk-, 

kommunikativ- og personligkompetence



4. Det samarbejdende sundhedsvæsen
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Borger-/patientudfordringer

• Patientsikkerhed
• Overblik 
• Koordination
• Indblik
• Egenbestemmelse
• Kvalitet
• Nærhed
• Tryghed
• Hjælp/bistand



5. Rekruttering, viden, sygefravær



6. Fremtidsperspektiver
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6. Fremtidsperspektiver
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• Hvordan vi håndterer de store udfordringer
• Demografi
• Store grupper af multisyge / kroniske patienter
• Psykiatri 
• Nok af kvalifikationer og personale

• Hvordan vi betragter sundhedsvæsenet

• Fællesskaber + pårørendes og netværkets rolle
• Boformer
• Ny teknologi
• Sundhedsfremme og forebyggelse



Sundheds-it og digitalisering på den 
kommunale dagsorden 
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Perspektiver, digitalisering/velfærdsteknologi
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• Forbedring af borgerens sundhedstilstand

• Borgerens sikkerhed og tryghed 
sundhedsvæsenet 

• Borgeren som aktiv part i løsning af 
sundhedsopgaverne

• Vi skal kunne køre længere og smartere på 
”literen”

• Sammenhængende forløb for borgerne

Digitalisering og 
velfærdsteknologi
ske løsninger skal 
sikre:



7. Ældrerådene samspil om styrkelse og 

kvalificering af den sundhedsfaglige indsats
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• Arbejdsfokus
• Paradigmeskiftet i sundhedsvæsenet
• Værdighed og tryghed
• Samspillet med almen praksis og hospitaler
• Sammenhængende forløb
• Nye (sam-) arbejdsformer i sundhedsvæsenet

• Ældrerådets repræsentation af nye 
sundhedsudfordringer
• Psykiatri
• Misbrug
• Store kroniske sygdomsgrupper
• Store aldersspænd


