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• Hvem er jeg?

• Hvilken vinkel har jeg på tidlig opsporing og 
forebyggelse?

Sundhedsområdet 

Seniorområdet – kendte borgere

Kvalitetsarbejde



• Flere ældre og vi bliver ældre (Over 80år)

• Flere multisyge med komplekse 
problemstillinger

• Flere borgere med demens

• Kortere indlæggelser på sygehusene

Udfordringer i Kolding Kommune –
udfordringer nationalt



§119. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for 
ved varetagelsen af kommunens opgaver i 
forhold til borgerne at skabe rammer for en 
sund levevis.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen etablerer 
forebyggende og  sundhedsfremmende tilbud til 
borgerne.

Stk. 3. Regionsrådet tilbyder patientrettet 
forebyggelse i sygehusvæsenet og i 
praksissektoren m.v. samt rådgivning m.v. i 
forhold til kommunernes indsats efter stk. 1 og 2 
.

Sundhedsloven



§1. Formålet med denne lov er

1) At tilbyde rådgivning og støtte for at 
forebygge sociale problemer,

2) At tilbyde en række almene serviceydelser, 
der også kan have et forebyggende sigte, 
og

3) At tilgodese behov, der følger af nedsat 
fysisk eller psykisk funktionsevne eller 
særlige sociale problemer

Servicelov



Målet: 

Højere livskvalitet for den ældre borger

”Hvordan kan jeg klare mig selv og være 
uafhængig af kommunen længst muligt ”

Tema 1: Rehabilitering

Tema 2: Velfærdsteknologi

Tema 3: Frivillige og foreninger

Tema 4: Det nære sundhedsvæsen

Tema 5: Sundhed for borgere over 65 år

Tema 6: Borgere med demens

Tema 7: Fremtidens boliger

Tema 8: Digitalisering
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Kolding Kommune er partner i Røgfri Fremtid

Kickstart dit rygestop 

Rygestophold

Slå Tobakken

Vejledning for private virksomheder

Sundhedsordningen:

Hjælp til medarbejdere 

Hjælp til arbejdspladser 

Et røgfrit Syddanmark 



Diabetes

Holdforløb, individuelt, temaaftener, digital patientuddannelse

KOL
Holdforløb, Individuel træning/vejledning
Tidlig opsporing

Lær at tackle kronisk sygdom 

Sundhedssamtaler

Klar til operation 

Pårørendeguide 

Lær at tackle hverdagen som 
pårørende 

Samarbejde med patientforeninger 

+ Kræft, hjertesygdom, knogleskørhed, 
smertehåndtering  

Mennesker med kronisk sygdom 



Forebygge indlæggelser -

Hvad gør vi allerede i Kolding Kommune 

Reducere :
• Forebyggelige indlæggelser af ældre
• Akutte indlæggelser af type 2 diabetes og KOL 

patienter
• Antal akutte genindlæggelser

Kom trygt hjem – borgere 
med hoftebrud

Kom sikkert hjem  –
Akutteam følger borgere 
hjem fra Akutafdelingen
Afprøver nye 
samarbejdsformer

Kontakt til ukendte 
udskrevne borgere efter 
fald eller med KOL- de 
forebyggende medarbejdere

Tobs – screening af 
begyndende sygdom  i 
hjemmehjælp, sygepleje og 
nu snart på plejehjemmene

Kom trygt videre – borgere 
der er amputeret

Den gode indflytning på 
plejehjemmene – herunder 
afklaring af den sidste tid

Målrettet opfølgning hos kendte 
borgere i sygeplejen med KOL, 
diabetes og borgere med psykisk 
sygdom og misbrug –
sygeplejersker med 
specialfunktion

Gæstehuset 
Vesterløkke –
aflastning til 
døende og de 
pårørende

Akutpladser på 
Døgn 
rehabilitering 
Kolding

Minimere medicin fejl 
– kontinuerlig 
ledelsesmæssig fokus 
på opgaven

Demensrejsehold
et – indsats på 
plejehjemmene og 
nu snart i 
hjemmehjælp og 
sygeplejen



• Lovpligtigt

• formål at identificere ældre, der er i særlig 
risiko for at få nedsat social, fysisk eller 
psykisk funktionsevne.

• Målrette forebyggende tilbud til den enkelte 
ældre

• Sorggrupper

Forebyggende hjemmebesøg



• Screening af borgeren ift. sygdom

• Samarbejde mellem hjemmehjælp og 
sygepleje

• Fokus fra ”I sikre hænder”

• Digitalt redskab

TOBS – Tidlig opsporing af begyndende sygdom



• UTH (Utilsigtede Hændelser)

• Tilsyn – Ældretilsyn, Sundhedsfagligt 
Risikobaseret Tilsyn, Kommunalt tilsyn

• Retningslinjer og arbejdsgange

• Tværgående indsatser

Kvalitetsarbejde på tværs af områder



Hvilke gode råd, kan vi som kommune få med 
fra jer?

Summe 10 min. – stikord på papir

Hvad kan vi gøre mere?



TAK – for jeres tid, og fortsat god dag.


