
KOMMUNENS SUNDHEDSFAGLIGE OPGAVER

V/OMRÅDECHEF FOR SOCIAL & SUNDHED I



UDFORDRINGER PÅ ÆLDREOMRÅDET

• Stigning i antallet af ældre borgere 

• Stigning i antallet af borgere med 
kroniske sygdomme

• Færre i den arbejdsdygtige alder dvs. 
færre medarbejdere

• Flere komplekse sygeplejefaglige 
opgaver i kommunerne (Det nære 
sundhedsvæsen)



DEMOGRAFISKE UDFORDRINGER



FLERE BORGERE MED KRONISKE SYGDOMME

• Antallet af borgere med mindst én kronisk sygdom er stigende 
i regionen og antallet af borgere med tre eller flere kroniske 
sygdomme stiger kraftigt med alderen. 

• Antallet af kroniske sygdomme har en markant effekt på den 
kommunale medfinansiering.

• Borgere med kroniske sygdomme generelt trækker meget på 
de kommunale sundheds- og omsorgsydelser.

• Vigtigt at forebygge forværring af kronisk sygdom og indsatser 
rettet mod at reducere udviklingen i antal borgere med 
kronisk sygdom.



HOSPITALSSENGE PR.1000 BORGERE 
1997-2018 

1997 2018 

4,6 

2,8 



SAMMEN MED BORGEREN -
NYTÆNKNING AF VOKSENOMRÅDET





FRA KOMPLEKSE SAGER TIL DEN KOMPLEKSE KOMMUNE

Vi lærte at stoppe med at tale om ”komplekse 
sager”, men om den komplekse kommune, som 
er det, borgere med flere problematikker 
oplever.

Vi øger den relationelle kapacitet i Rudersdal 
Kommune.



BORGERPERSPEKTIVET SIKRER TIMING

Når vi kan sætte os i borgerens sted bliver vi bedre til timing.

Kommunen kommer til borgeren med indsatser og faglighed i 

den rette takt og det rette tempo: Når borgeren er modtagelig 

for den rehabiliterende træning, den motiverende samtale eller 

den praktiske hjælp. 

Der skal være GRØNT LYS hos borgeren, hvis indsatsen skal have 

EFFEKT. Det handler ikke nødvendigvis om ”det borgeren har 

krav på” eller ”mere er bedre”, men rette indsatser til rette tid.

Her er borgerperspektivet den lige vej



BORGEREN & KOMMUNEN
Når vi tager borgerens perspektiv, ser vi 
også, at kommunen som oftest er en lille 
brik i et stort liv: der er venner, familie, 
kollegaer, partner, foreninger og klubber, 
som giver mening til det at leve.

Her er vores indsatser – hvor nødvendige 
de end er- ofte kun en lille del af 
borgerens liv.

Det er i dagligdagen og i relationerne, at 
de væsentligste ressourcer til at rejse sig 
og mestre findes.

Det giver borgerens perspektiv på vores 
indsats: Den skal indpasses – og bygge 
videre på – hverdagslivet og borgerens 
ressourcer og relationer.



VI SKAL INDTAGE NYE ROLLER
MEDARBEJDERENS SKAL:

 Både tage det faglige perspektiv og 
borgerens perspektiv

 Tage øget ansvar i beslutninger tæt på 
borgeren

 Se ressourcer i borgerens liv og 
netværk

LEDEREN SKAL:

 Afgive ansvar og udvise tillid

 Balancere hensyn til økonomi og 
lovgivning

BORGEREN SKAL:

 Tage øget ansvar og ikke overlade det 
til ”kommunen”



BUM MODELLEN - VISITATION



FAKTA OM MYNDIGHED

 § 83a Rehabiliteringsforløb

 Koordinerende sygeplejersker 

 Demenskoordination

 Træningsvisitation

 Visitation og anvisning af  ældre-
og plejeboliger, botilbud

 Visitation af hjemmepleje §83, 
aflastning eller daghjem § 84, 
nødkald § 112, plejeorlov § 118-
119

 § 100 Merudgifter

 §85/ 82 Bostøtte



FAKTA OM MYNDIGHED
 200 CALLCENTERKAL UGENTLIGT

 500 REHABILITERINGSFORLØB

 1591 HJEMMEHJÆLPSMODTAGERE

 1000 HJEMMEBESØG ÅRLIGT

 570 HENVENDELSER OM TRÆNING

 252 HENVENDELSER OM PLEJEBOLIG

 119 HENVENDELSER OM ÆLDREBOLIG



KOORDINERENDE SYGEPLEJERSKER

Færdigmeldte 
hospitaler

Udskrivning 
til eget hjem

Pladser 
midlertidige 
døgn ophold

Plejebolig

pladser

Ventelister

 En indgang for hospitalet

 Udskrivelser fra hospital

 Callcenter funktion

 Visitering til hjælp i hjemmet i 

forbindelse med udskrivelser

 Visitering til midlertidige pladser

 Ugentlige besøg midlertidige pladser

 Pleje, observation, aflastnings- og 

genoptræningsophold

 Anvisning af plejebolig

 Kommunikationsaftale



FÆLLES AFGØRELSER I MYNDIGHED



TVÆRGÅENDE KOORDINERING



MANGLENDE SAMMENHÆNG 
MELLEM INDSATSER



HYPOTESER OM FORBEDRINGER PÅ 
FIRE OMRÅDER

KENDSKAB

• Styrke 
kendskabet til 
alle muligheder 
og indsatser 
omkring borgeren

• Mere fokus på 
det sociale og det 
civile netværk

• …

SAMARBEJDE

• Tæt samarbejde 
imellem 
myndighed og 
udfører

• Mindre teams der 
kender hinanden 

• …

KONTINUITET

• Faste personer 
omkring borgeren

• Bedre 
koordinering 

• …

KOMPETENCER

• Uddannelse - Så 
et mindre team 
kan løse flere 
opgaver

• Mere fokus på 
hvad borger selv 
kan eller blive i 
stand til

• …



FAKTA OM HJEMMEPLEJEN



HJEMMEPLEJEN BESTÅR AF



ORGANISERING AF SYGEPLEJEN

• HJEMMESYGEPLEJEN OG HJEMMEPLEJEN 
REFERERER TIL SAMME LEDER OG 
HOLDER TIL I DE SAMME LOKALER

• TÆT TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE

• HJEMMESYGEPLEJEN HAR TÆT KONTAKT 
TIL DEN TVÆRFAGLIGE AKUTFUNKTION

• FAGLIG KOORDINERING OG SPARRING



NYE SYGEPLEJEOPGAVER I KOMMUNEN

• MERE  SPECIALISERET SYGEPLEJE I 

FORLÆNGELSE AF DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN

• OPGAVER, SOM TIDLIGERE BLEV VARETAGET PÅ 
HOSPITALET, VARETAGES I DAG AF DEN KOMMUNALE 
HJEMMESYGEPLEJE.



RUDERSDALMODELLEN

EN GANSKE ANDEN MÅDE AT ORGANISERE 
ARBEJDET PÅ MED BORGERENS CENTRUM SOM 
UDGANGSPUNKT



RUDERSDALMODELLEN



MÅL: SELVSTYRENDE TEAMS
I HJEMMEPLEJEN 



AKUTFUNKTION- ET TVÆRKOMMUNALT SAMARBEJDE



ORGANISERING AF AKUTFUNKTION

Politiske 
dialogmøder 

Der er i alt 
ansat 15 
medarbejdere 
samt en daglig 
leder i 
akutteamet. 



BEMANDING I AKUTFUNKTIONEN
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Anciennitet
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Hverdage Weekend

Dag 5 2

Aften 2 2

Nat 1 1

Den gennemsnitlige arbejds-
erfaring i akutteamet er 15 år, 
heraf i gennemsnit 12 års erfaring
fra hospital og 3 års erfaring fra 

kommune. Ingen af de ansatte 
sygeplejersker har under 5 års 
erfaring

Planlagt fremmøde i akutteamet



TELEMONITORERING AF KOL BORGERE
Det telemedicinske tilbud til borgere med KOL

 Målgruppen er borgere med meget svær KOL (Gold gr. D)

 Borgere henvises til telemedicin enten fra hospital eller 
almen praksis.

 Monitorering sker primært i kommunerne (ca. 70 %), 
mens resten (ca. 30 %) monitoreres via hospital.

 Borgeren får udleveret tablet og måleudstyr, og skal selv 
foretage målinger, samt indsende måledata til den 
monitoreringsansvarlige sygeplejerske i enten kommune 
eller på hospital.

 Borgeren og den monitoreringsansvarlige følger op på 
måledata og borgerens tilstand generelt

FORMÅL:
Borgere med KOL opnår 
større tryghed, færre 
sygehusbesøg og større 
indsigt i egen sygdom. 
Målet er desuden at 
forebygge forværringer 
og hospitalsindlæggelser

Implementeres 
september 

2020



STRATEGISKE DEMENSINDSATSER

 Samskabende og inddragende proces 

 Bredt repræsenteret projektgruppe med både 
Seniorrådet, Ældresagen og medarbejdere og ledere 
på plejecentre, daghjem, bosteder, hjemmepleje og 
myndighedsområdet. 



FOKUSOMRÅDER FOR

DE STRATEGISKE DEMENSINDSATSER

INFORMATION

KOORDINERING 
OG 

ORGANISERING
BOLIGFORMER

MEDARBEJDER-
KOMPETENCER

FAMILIE OG 
VENNER

MENINGSFULD 
HVERDAG OG 
LIVSKVALITET



HVORDAN KAN ÆLDRERÅDET BIDRAGE?

• SAMSKABELSE

• PRIORITERING AF OPGAVER

• SPREDE VIDEN OM TILBUD OG AKTIVITETER

• AKTIVERING AF NETVÆRK OG FRIVILLIGE



SPØRGSMÅL


