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1 (Åben) Orienteringssag - Opnormering af natsygeplejen på Kastaniegården
Sags ID: EMN-2015-01502

Sagsbehandler: Marianne Skrubbeltrang
Ansvarligt center: Sundhed og Pleje

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling
Indlæggelsestiderne på sygehus bliver stadig kortere og sygehusene mere specialiserede. Parallelt med 
denne udvikling bliver der flere behandlingskrævende ældre og flere mennesker med kronisk sygdom. Disse 
ændringer fordrer et veludbygget nært sundhedsvæsen, der har kompetencer til at løfte mere akutte 
indsatser, f.eks. i relation til de ældre medicinske patienter, og til at sikre tidlig opsporing, rehabilitering og 
understøttelse af borgerens egen mestringsevne. Kommunerne arbejder derfor med udvikling af 
sygeplejefaglige kompetencer i sygeplejen – herunder bl.a. i akuttilbud.
Akuttilbud har til formål dels at forebygge indlæggelser og genindlæggelser og dels hurtigt at hjemtage 
borgere fra sygehus, når der ikke (længere) er behov for sygehusindlæggelse. De akutte kommunale 
sygepleje- og rehabiliteringsindsatser vil primært være målrettet borgere, der ikke har behov for indlæggelse 
på sygehus, men hvor borgeren heller ikke kan håndteres i den almindelige kommunale sygepleje.
Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner og KL har i 2012 udarbejdet en definition af kommunale akutte pleje-
og rehabiliteringsindsatser. Iflg. definitionen skal akutte kommunale tilbud døgnet rundt kunne levere en 
række sygeplejeindsatser, som kræver en række særlige kompetencer hos de involverede 
sundhedspersoner.
Sundhedsudvalget skal i den forbindelse tage stilling til faglig opnormering, så der kan være døgndækning 
med sygeplejersker på Kastaniegården. 

Sundhedsaftalen 2015 – 2018
Akuttilbud er en del af Sundhedsaftalen i Region Nordjylland. Jævnfør afsnit 5, Behandling og Pleje er der 
indgået aftale om øget fokus på kommunale akutfunktioner.
Der er ligeledes i afsnit 5.2.2. indskrevet, at der skal ske en sikring af differentierede tilbud med 
udgangspunkt i borgerens ressourcer.

Akuttilbud i Frederikshavn Kommune
Borgernes behov for behandling og pleje har gradvist ændret sig til nu også at omfatte akutfunktioner.  
Den akutte indsats kan foregå ved:

 Udgående funktion: I Den kommunale sygepleje mærkes kompleksiteten generelt, og der er 

allerede etableret udgående funktion, der varetager akutopgaver. Her kan læger i almen praksis 

bede en kommunal sygeplejerske om at tilse en borger indenfor en aftalt tid ned til indenfor 1 time. 

Sygeplejerskerne er opkvalificeret, og alle, der har 2 års erfaring udfører akutfunktioner.

 Akutpladser: Jævnfør Sundhedsstyrelsens, Danske Regioner og KLs definition på akutpladser, 

anbefales der døgndækning af sygepleje. Det anbefales ligeledes, at der indgås særlige aftaler om 

lægedækning og rammedelegering. Tilbuddet skal være et tilbud, der er mere hensigtsmæssigt for 

borgeren end en indlæggelse. De økonomiske omkostninger for borgere, der kommer på en 

akutplads, bør ligeledes afklares. 

Frederikshavn Kommune kan ikke leve op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger til akutpladser på nuværende 
tidspunkter. 

Kastaniegården
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Kastanjegården er et af Frederikshavn Kommunes aflastningssteder. Her mærkes de ændrede opgaver 
kraftigt, fordi mange af de borgere, der udskrives hertil, har komplicerede forløb med omfattende behov for 
sygepleje af akut karakter i døgnets 24 timer. 
Reelt fungerer Kastaniegården allerede i dag som et akutlignende sted, fordi kommunen jævnfør 
Sundhedsaftalen er forpligtiget til at modtage borgeren, når denne er færdigbehandlet på sygehuset. 
Frederikshavn Kommune opfylder i dag forpligtigelsen til at tage færdigbehandlede borgere hjem straks. Det 
betyder imidlertid, at opgaveløsningen på Kastaniegården er under stærkt pres, og der er behov for tilførsel 
af resurser, så der kan etableres døgndækning af sygeplejersker.
Frederikshavn Kommune kan dermed komme et skridt nærmere egentlige akutpladser.

Kastaniegårdens oprindelige funktion
Kastaniegården er et aflastningssted beliggende i den nordlige ende af Frederikshavn By. Den hører 
organisatorisk under plejecentrene i Center for Sundhed og Pleje.
På Kastaniegården er der 33 aflastningsboliger med tilknyttet aktivitets- og træningssal placeret i de tre 
etager i fløjen ud mod Barfredsvej. Personalet er sammensat af social- og sundhedsassistenter, social og 
sundhedshjælpere, sygeplejersker, træningspersonale og køkkenpersonale.
Målgruppen er borgere, der kommer i en situation, hvor de har behov for særlig omsorg og pleje og ikke kan 
passes i eget hjem. 
Det er Visitationsenheden, der ud fra en konkret individuel vurdering træffer afgørelse om, hvorvidt en borger 
skal tilbydes aflastningsophold. Hvis borger bevilges et aflastningsophold, er det muligt at søge om 
genoptræning under opholdet - både hvis borger kommer fra et sygehusophold eller fra eget hjem.
Borgere, der udskrives fra sygehus udenfor Visitationens åbningstid, kan af Hjemmesygeplejen henvises til 
Kastanjegården i det omfang, der er en ledig plads. 

Ændring af opgaverne og målgruppen 
De borgere, der udskrives fra sygehuset til aflastning, er imidlertid blevet stadig dårligere. I dag kræver de 
fleste mere sygepleje – også af mere kompleks og akutlignende karakter, hvor der er større behov for at 
kunne få hurtig lægefaglig rådgivning og bistand.
Tempoet på aflastningspladserne og flowet af borgere er nu så højt, at der allerede i dag udføres opgaver 
svarende til et ”akutsted”.  Det er et krav til stedet, at der modtages midlertidige borgere med mangeartede 
og komplekse lidelser. 
Dertil kommer, at rigtig mange af de borgere, der er på Kastaniegården, har behov for særlig omsorg i form 
af samtaler om deres sygdom, og hvad den betyder for deres livssituation. De har ligeledes pårørende, der 
ofte er ramt af krise, fordi deres nærmeste har pådraget sig en kompleks eller livstruende sygdom. For at 
give tryghed og understøtte helbredelsen er det nødvendigt, at samtaler og støtte er en del af de opgaver, 
der udføres på Kastaniegården.  
Med ændring af opgaverne bliver målgruppen en anden. Der er opstået et stærkt behov for en opnormering 
af medarbejdere med sygeplejerske uddannelse og mere specialiseret viden og erfaring, som kan dække 
behovet i døgndrift.
Kastaniegården fungerer i realiteten ikke mere som et egentligt aflastningssted, men et akutlignende sted 
med komplekse borgere, hvoraf nogle har brug for genoptræning.

Faglig opnormering
Kastaniegården har behov for sygeplejerske opnormering svarende til kr. 0,3 mio. til iværksættelse af 
døgndækning med sygeplejersker.
Beløbet foreslås dækket af puljen til afledte udgifter i forbindelse med Sundhedsaftalen. Bevilling af midlerne 
skal ses i lyset af Socialudvalgets fortsatte prioritering af Ældrepuljens midler til opkvalificering af 
plejepersonalet på Kastaniegården.
Sagen sendes til høring i CenterMED i Sundhed og Pleje, Ældrerådet og Handicaprådet samt til 
efterfølgende orientering i Socialudvalget.

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget tager orienteringen til efterretning.
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Tidligere beslutninger:

Udvalg: Handicaprådet Dato: 23-11-2015
Handicaprådet tiltræder indstillingen.

Fraværende: Jørgen Tousgaard, Dorte Svendsen og Rikke Løgtved Bruus – som stedfortræder deltog
Dorthe Smidt.

Udvalg: Ældrerådet Dato: 23-11-2015
Ældrerådets høringssvar:
Ælderådet støtter opnormeringen – samtidig ønskes en afklaring af de økonomiske omkostninger for
borgerer, der kommer på en akutplads.

Udvalg: Sundhedsudvalget Dato: 09-12-2015
1. Godkendt.
2. Godkendt.

Fraværende: Brian Kjær og Flemming Rasmussen

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Fraværende: Helle Madsen

Bilag
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2 (Åben) Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb - Socialudvalgets budgetområde 
2016
Sags ID: EMN-2015-00958

Sagsbehandler: Bo Christensen
Ansvarligt center:

Beslutningskompetence

SOC/ØU/BR

Sagsfremstilling
Byrådet vedtog på møde den 7. oktober 2015 budgettet for 2016 samt øvrige budgetoverslagsår. 

På investeringsoversigten er nedenstående rådighedsbeløb, anført under Socialudvalgets budgetområde, 
som ønskes frigivet. 

Bevillingen finansieres af de på budgettet følgende afsatte rådighedsbeløb. 

Pulje digitalisering og velfærdsteknologiske tiltag 2.369.000 kr. 
Loftlifte i plejeboliger 339.000 kr.

I alt 2.708.000 kr.

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget anbefaler Økonomiudvalget og byrådet, at 
rådighedsbeløbene på Socialudvalgets område frigives, som ovenfor anført, med i alt 2.708.000 kr.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Indstillingen anbefales.

Fraværende: Helle Madsen

Bilag
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3 (Åben) Oprettelse af midlertidigt aflastningstilbud til udadreagerende demente borgere
Sags ID: EMN-2011-00842

Sagsbehandler: Mette Brandt Pedersen

Ansvarligt center: Social- og Sundhedsmyndighed

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling
Sagsresumé - Baggrund
I Frederikshavn Kommune er der – som på landsplan – et stigende antal borgere med særlig svær demens, 
hvor adfærden kan være udadreagerende. Frederikshavn Kommune har en del plejeboliger, som er 
forbeholdt borgere med demens. Men indretningen og miljøet i disse boliger er ikke optimal i forhold til at 
give borgere med udadreagerende adfærd den rette støtte og indsats. Derfor er flere borgere med 
udadreagerende demens blevet anvist til kommunale eller regionale midlertidige tilbud på det specialiserede 
socialområde beliggende i andre kommuner. En flytning til et botilbud i anden kommune kan være forbundet 
med store menneskelige omkostninger både for den berørte demente og evt. dennes pårørende.

På den baggrund stilles der forslag om, at Frederikshavn Kommune opretter et midlertidigt aflastningstilbud 
(jf. servicelovens § 84) til udadreagerende demente, hvor der kan iværksættes en pædagogisk og 
plejemæssig indsats, der kan minimere den udadreagerende adfærd, så borgeren efterfølgende kan flytte 
tilbage til egen bolig/plejebolig. Tilbuddet foreslås etableret i et af kommunens nuværende plejeboligtilbud til 
demente.

Flere borgere med udadreagerende demens og behov for særlig tilrettelagt indsats og omgivelser
Behovet for skærmede aflastningsboliger til udadreagerende demente borgere er især aktuelt set i lyset af 
den generelle samfundsudvikling, hvor antallet af ældre demente borgere er stigende. I den forbindelse 
antages, at der også bliver flere svært demente ældre borgere. 

Nationalt Videnscenter for Demens anslår, at der er ca. 90.000 borgere med demens i Danmark. Heraf 
vurderes ca. 8.000 at have udadreagerende adfærd og andre adfærdsforstyrrelser. Udadreagerende adfærd 
kan fx komme til udtryk som råben (trusler), vold eller motorisk uro. Adfærden er ikke en naturlig del af 
sygdommen, men skal ofte ses som en reaktion på uhensigtsmæssige forhold í miljøet omkring borgeren –
fx hvis borgeren ikke mødes på den bedst tænkelige (fagligt/pædagogisk) måde i plejen, eller hvis borgeren 
har fysiske eller andre behov, som ikke er dækket (fx smerter eller angst). For den enkelte borger er den 
udadreagerende adfærd således et udtryk for mistrivsel. Den udadreagerende adfærd påvirker også trivsel 
og arbejdsmiljø på plejeboligtilbud, hvor adfærden har konsekvenser for borgerens omgivelser, herunder 
pårørende og andre beboere samt ledere og medarbejdere. 

Det er muligt at forebygge og afhjælpe den udadreagerende adfærd, også hos borgere med meget 
komplekse problemstillinger som følge af demenssygdomme. Men det kræver boliger med særlig indretning 
og ikke mindst særligt uddannet personale til at varetage og tilrettelægge indsatsen for udadreagerende 
borgere. Som KL beskriver, er det en borgergruppe, der skal have tilbud i skærmede enheder, og hvor 
medarbejderne skal have særlige faglige kompetencer. KL vurderer således, at der er behov for særlig 
opmærksomhed på: udvikling af nye og målrettede tilbud til borgere med demens, som har særlige 
adfærdsrelaterede problemer.

Videnscenter og aflastningspladser til udadreagerende demente borgere på Drachmannsvænget
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Det handler i høj grad om at have de rette fysiske rammer med mulighed for afskærmning, der kan rumme 
udadreagerende demente borgere. Ved en gennemgang af de eksisterende plejeboliger i kommunen med 
henblik på at finde boliger, der egner sig til målgruppen, er der peget på Drachmannsvænget i Skagen. Det 
vurderes, at der her vil være gode betingelser for målgruppen. Boligerne kan indrettes til midlertidige 
aflastninger over tid i takt med at boligerne i et af husene bliver ledige. Der er bl.a. hentet inspiration i 
Brønderslev Kommune – samt Vejle, Viborg og Halsnæs m.fl. – der også har tilbud til samme målgruppe i 
eksisterende plejecenter. 

Formålet med tilbuddet til målgruppen om midlertidige aflastningspladser er at få iværksat pædagogiske og 
plejemæssige tiltag, der kan minimere den udadreagerende adfærd, så borgeren efterfølgende kan flytte 
tilbage til sin egen bolig eller plejeboligtilbud. I forbindelse med udredning og afklaring af borgerens behov 
for støtte, skal personalet i aflastningstilbuddet være med til at klæde personalet i borgerens permanente 
bolig på til at kunne varetage indsatsen og støtten fremadrettet. Aflastningstilbuddet skal således være 
bemandet med demenskoordinatorer og personale med særlige faglige kompetencer på området, som kan 
være med til at yde vejledning, støtte og kompetenceudvikling i kommunens øvrige tilbud til demente 
borgere. 

Det betyder, at personalet i de midlertidige aflastningsboliger skal være tværfagligt sammensat. Der er fx 
behov for personale med særlige kompetencer inden for socialpædagogikken, som skal samarbejde med 
social- og sundhedspersonalet (social- og sundhedsassistenter, hjælpere, ergoterapeuter og sygeplejerske) 
samt musikterapeut og demenskoordinator. Aflastningstilbuddet skal være afsæt for, at der kan arbejdes i en 
retning, hvor personalet hurtigt og på tværs af alle enheder inden for området, skal kunne samles og 
bidrage, når en borger med demens udviser en særlig adfærd, som er svær at varetage i borgerens 
permanente plejebolig. Det bør således ikke altid være nødvendigt at flytte borgeren til en aflastningsplads 
på Drachmannsvænget. Optimalt bør det specialfaglige personale altid forsøge at hjælpe borgenen og 
dennes plejepersonale i det vante miljø først.

Økonomi og plejeboligkapacitet
Udgiften til projektet forventes som udgangspunkt at være udgiftsneutral. Tilbuddet skal tilrettelægges 
fleksibelt, midlertidigt og med blik på de eksisterende økonomiske rammer. Det betyder, at den nuværende 
takst på 450 t.kr. pr. bolig i huset på Drachmannsvænget fastholdes. Derudover trækkes der på den takst, 
der allerede er bevilget borgerne i deres permanente plejebolig til dækning af merudgifter i det midlertidige 
tilbud.

Når en borger flytter ind i en af de midlertidige særligt skærmede aflastningspladser på Drachmannsvænget, 
sker der i det enkelte tilfælde en konkret individuel vurdering af behovet for støtte og pleje samt formålet med 
indsatsen under det midlertidige ophold. Behovene vil løbende blive justeret i forhold til borgerens udvikling.

Til sikkerhed for de økonomiske betingelser ved opstart af projektet foreslås reserveret 1 mio. kr. af 
udviklingspuljen på 1,525 mio.kr. der henhører under direktørens område til specielle indsatser, hvor der 
eksempelvis kan anvendes midler til projekter for demente borgere.

Puljen skal skabe sikkerhed for opstarten af driften af det midlertidige aflastningstilbud til borgere med 
udadreagerende demens ved at understøtte økonomien i denne periode. Hermed kan synergien mellem 
udgiften til borgerens permanente plejebolig og det nyoprettede midlertidige tilbud med særligt skærmede 
aflastningspladser på Drachmannsvænget implementeres.

Inddragelsen af demensplejeboliger på Drachmannsvænget til midlertidige særligt skærmede 
aflastningspladser vil reducere den samlede kapacitet af demensplejeboliger med op til 5 pladser. Der er i 
forvejen stor efterspørgsel og ventetid på demenspladser, så det bør undersøges, hvorvidt nedlæggelsen af 
5 permanente demenspladser medfører behov for at oprette nye demenspladser i andre plejeboligtilbud (fx 
Abildparken). Der er ikke taget højde for økonomi til en sådan udvidelse i nærværende forslag
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Tidsperspektiv
Huset, der påtænkes anvendt til aflastningspladserne, har for tiden faste beboere. Det betyder, at de
midlertidige særligt skærmede aflastningspladser først kan oprettes i takt med, at boligerne i huset bliver 
ledige. En gradvis overgang til den nye funktion vil medvirke til at undgå tomgang, hvis det viser sig, at der 
ikke er behov for pladserne fra starten. Det vil desuden give det nye personale mulighed for at udvikle 
specialkompetencer i en gradvis proces. Det forhindrer heller ikke, at den udadgående funktion med 
konsulentbistand til en borger på hjemadressen påbegyndes.

Effekter af oprettelsen af midlertidige særligt skærmede aflastningsboliger
Det påtænkes, at projektet efter et års drift evalueres for at klargøre effekten med udgangspunkt i følgende 
effektmål:

 Den oplevede kvalitet hos borgeren og pårørende skal forbedres, og den positive effekt af projektet 
skal dokumenteres. Evalueringen af disse mål vurderes ved opfølgning på, at der er iværksat en 
pædagogisk og plejemæssig indsats, som har minimeret den udadreagerende adfærd.

 Der forventes fremadrettet flere borgere med behov for en midlertidig særlig skærmet 
aflastningsplads, men omkostningerne forventes afholdt indenfor den nuværende budgetramme.

Sagen sendes til høring i LokalMED på Drachmannsvænget, CenterMED Sundhed og Pleje og i Ældrerådet 
inden Socialudvalgsmødet den 6. januar 2016.

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget beslutter,

1. At der den kommende tid oprettes 3-4 (max.5) midlertidige aflastningspladser til udadreagerende 
demente i et af husene på Drachmannsvænget til svært demente borgere.

2. At dette sker ved, at nuværende demensplejeboliger, efterhånden som de bliver ledige, overgår til at 
have status som midlertidige aflastnings- og udredningsboliger for målgruppen.

3. At der reserveres 1 mio.kr. af udviklingspuljen for 2016 under direktørens område til at sikre 
opstarten og projektets drift og økonomi i det første år.

4. At projektet efter et års drift evalueres for at klargøre effekten med udgangspunkt i de opstillede 
effektmål - herunder om der skal arbejdes videre med at oprette yderlige demenspladser i 
kommunen.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Ældrerådet Dato: 14-12-2015
Ældrerådet (ÆR) finder, at idéen om et tilbud til udadreagerende dementer borgere er god, men ÆR er
stærkt bekymret for, om de fastboende demente på Drachmannsvænget (der ikke er udadreagerende), vil
blive negativt påvirket i overgangsperioden - der kan strække sig over flere år.
Det undrer ÆR, at man ikke holder fast i planen om at anvender det tomme hus på Ankermedet, som man
tidligere har overvejet, idet man herved kan undgå en større omrokering af demenspladserne, som f.eks. ved
inddragelse af Abildparken.
Samtidig bør det overvejes, hvilke foranstaltninger der kan sikre, at de udadreagerende demente ikke
forlader aflastningstilbuddet og bliver væk
På baggrund af ovenstående foreslår Ældrerådet, at der, inden der træffes en endelig beslutning, laves en
belysning af de samlede økonomiske konsekvenser, set ud fra en helhedsbetragtning af området.

Udvalg: Ældrerådet Dato: 05-01-2016
Supplement til Ældrerådets (ÆR) høringssvar af 14-12-2015:
Side 11

I forlængelse af tidligere høringssvar vil ÆR igen på det kraftigste fraråde, at man anvender
Drachmannsvænget til udadreagerende demente. Stedet er ikke egnet, pga. det store hede- og
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sumpområde der strækker sig fra boligerne og ca. 10 kilometer ind til Hulsig. Samtidig er der terrassedøre i
alle boligerne, hvor det vil være vanskeligt for personalet at følge beboernes færden. ÆR opfordrer derfor til
at man finder en anden placering af pladserne.
Generelt ser ÆR positivt på, at man opretter specielle pladser, der er sikre for udadreagerende demente.
Samtidig opfordrer ÆR til at der igangsættes en dialog om, hvordan man sikrer de nuværende plejecentre
mod ”utilsigtet udgang”. ÆR vil gerne deltage i en sådan dialog.

Beslutninger:
Udvalget finder oplægget godt, men ønsker ikke den foreslåede placering på Drachmannsvænget.
Udvalget beder administrationen komme med et oplæg indeholdende alternative placeringsmuligheder
og en beskrivelse af fordele og ulemper, herunder en opgørelse af de evt. meromkostninger, der måtte
være.

Fraværende: Helle Madsen

Bilag

 Høringssvar CenterMED sundhed og Pleje -  Oprettelse af midlertidigt aflastningstilbud 
(660490 - EMN-2011-00842)

 Høringssvar fra Lokal-Med vedr. midlertidigt aflastningstilbud (559591 - EMN-2011-
00842)
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4 (Åben) Godkendelse af Sundhedsberedskabsplan 2016
Sags ID: EMN-2015-50212

Sagsbehandler: Anni Lykke Birkving
Ansvarligt center: Sundhed og Pleje

Beslutningskompetence

SOU/BUU/SUU/ØU/BR

Sagsfremstilling
Sundhedsberedskabsplanen er en delplan til den generelle beredskabsplan for Frederikshavn Kommune. 

Sundhedsberedskabsplan 2016 erstatter Sundhedsberedskabsplan 2009.

Planen skal sikre, at sundhed og sikkerhed for kommunens borgere i en krisesituation så hurtigt som muligt 
kommer tilbage til normaltilstand. 

Sundhedsberedskabsledelsen er ansvarlig for sundhedsberedskabsplanen og refererer til direktionen. 
Centerchef for Sundhed & Pleje er formand for Sundhedsberedskabsledelsen.

Det er primært Center for Sundhed & Pleje, Center for Handicap & Psykiatri, Center for Social- & 
Sundhedsmyndighed og Center for Familie, der påvirkes af planen, men afhængig af krisen kan andre 
centre også påvirkes.

Beredskabets primære opgaver er udstukket af Sundhedsstyrelsen gennem deres vejledning på området.

Opgaver i en krisesituation:
 Modtagelse, pleje og behandling af ekstraordinært udskrevne patienter fra sygehusene samt andre 

syge og smittede i eget hjem.
 Behandling af lettere tilskadekomne som aflastning for sygehusene.
 Varetagelse af hygiejniske foranstaltninger, forebyggelse og behandling af infektioner og epidemiske 

sygdomme.
 Plejeopgaver i relation til hedebølge.
 Ydelse af anden omsorg til tilskadekomne, syge og handicappede. Herunder evt. krisehjælp.
 Massevaccination.

Udkast til Sundhedsberedskabsplan 2016 er vedlagt som bilag.

Sagen er behandlet i HovedMED.

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget, Sundhedsudvalget og Børne- og 
Ungdomsudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byrådet at godkende Sundhedsberedskabsplan 2016.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Indstillingen godkendes med de redaktionelle ændringer der skal til, set i lyset af den ændring,
der er sket pr. 1.1. 2016 på den overordnede beredskabsorganisering.
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Fraværende: Helle Madsen.

Bilag

 Sundhedsberedskabsplan 2016 (420929 - EMN-2015-50212)



Side 14

5 (Åben) Orientering om tilsagn vedr. satspuljemidler
Sags ID: EMN-2015-01443

Sagsbehandler: Nikolaj Kramer Nørregård
Ansvarligt center: Handicap og Psykiatri

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling
Socialudvalget godkendte på møde den 4. november 2015, at Socialpsykiatrien i Frederikshavn Kommune 
indgik i en tværkommunal ansøgning om midler fra Socialstyrelsen. Projektet omhandler etablering af et 
forløbsprogram for mennesker med psykiske lidelser, og Socialstyrelsen har nu givet Region Nordjylland og 
de nordjyske kommuner tilsagn om midler fra puljen.

Der er givet tilsagn om støtte på 1,87 millioner kroner i første projektperiode, hvilket er 61.000 kroner mindre 
end det ansøgte beløb. Der er tale om en meget lille reduktion, og pengene findes gennem små justeringer 
af budgettet.

Projektet er forankret i Region Nordjylland, og Regionen vil inden længe opslå i alt 3 stillinger- en 
projektleder og to projektmedarbejdere. Frederikshavn Kommune deltager sammen med Region Nordjylland 
og syv andre nordjyske kommuner.

Som nævnt i forbindelse med godkendelsen, har Region Nordjylland og de nordjyske kommuner valgt at 
beskrive et projekt, som retter sig mod borgere med bipolar affektiv sindslidelse (tidligere kaldet 
maniodepressiv psykose). Det er endvidere valgt, at projektet skal rette sig mod borgere i alderen 18 til 40 
år.

Formålet med projektet er at skabe bedre kvalitet og sammenhæng i indsatsen for mennesker med psykiske 
lidelser på tværs af region, praksissektor og kommuner og på tværs af sundheds-, social-, beskæftigelses-
og uddannelsesområdet.

Formålet skal opnås gennem udvikling af et systematisk lokalt forløbsprogram, hvor der blandt andet skal 
udarbejdes retningslinjer for, hvordan region, kommuner og praksissektoren samarbejder. Der lægges vægt 
på, at der udvikles en ramme for samarbejdet, som med mindre justeringer kan anvendes til forløbsprogram i 
forhold til andre relevante målgrupper.

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget tager orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Fraværende: Helle Madsen

Bilag
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6 (Åben) Evaluering af De Frivillige Hænder
Sags ID: EMN-2015-50197

Sagsbehandler: Maika Wissing Nikolajsen
Ansvarligt center: Sundhed og Pleje

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling
”De Frivillige Hænder - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivilligsamarbejdet på plejecentrene” blev 
etableret af Socialudvalget i efteråret 2014, som et 1 årigt forsøgsprojekt efter at bruger- og 
pårørenderådene blev nedlagt.
På mødet med de frivillige i Bangsbo d. 26.11.2015 blev De Frivillige Hænder evalueret.
I bilaget ”Notat om statusmøde med frivillige 2016-11-26” fremgår hovedudsagnene fra mødet med de 
frivillige.

I mødet deltog en blanding af frivillige fra organisationer og foreninger, frivillige i kommunalt regi, 
ansatte og ledere ved Frederikshavn Kommune og politikere.
Mødet viste, at der er god udvikling i det frivillige samarbejde på plejecentrene rundt om i hele Kommunen. 
På mødet fremkom der flere eksempler på hvordan de frivillige og personalet oplever det voksende 
samarbejde.

Evalueringen foregik ved dialog ved bordene og efterfølgende opsamling i plenum.
Det kan konkluderes, at der er generel tilfredshed med at arbejde ud fra De Frivillige Hænder i den 
nuværende form. Det bemærkes, at evalueringen kunne have været bredere ved flere udsagn fra beboere 
og pårørende i plejeboligerne og personalet. 
Hvis beboerne skal inddrages, skal der vælges en anden evalueringsmetode end et sådan dialogmøde. 

Sagen er sendt til høring i Ældrerådet. – Høringssvar vil foreligge til mødet.

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller at Socialudvalget træffer beslutning om,

1. De Frivillige Hænder skal fortsætte i den nuværende form. 
2. Og, hvis De Frivillige Hænder skal fortsætte skal der træffes beslutning om, hvor lang tid ordningen 

skal gælde.

Tidligere beslutninger:

Udvalg: Ældrerådet Dato: 05-01-2016
ÆR havde følgende spørgsmål til sagen:
� Hvad blev det til med kravet om ren straffeattest – hvordan er det blevet modtaget blandt de frivillige
på plejecentrene?
� Der tales om et Frivilligcenter i materialet – i forvejen har man De frivilliges Hus – er ordningen med
Frivilligcenter blevet godkendt?
� Hvorfor har man ikke inviteret de pårørende med til opfølgningsmødet?– de pårørende er vigtige
medspillere omkring frivillighed i plejeboligerne.
Efter ÆR´s opfattelse blander man tingene sammen i drøftelsen omkring det frivillige arbejde. Det skal være
mere tydeligt, hvornår man taler om frivillige i plejeboligerne (De frivillige Hænder) og de frivillige fra private
organisationer.
Ordningen med de frivillige hænder bør revurderes ud fra det udgangspunkt, at ordningen er en erstatning
for bruger- og pårørenderådene.
Det er uhensigtsmæssigt at blande De frivillig Hænder i plejeboligerne sammen med de frivillige fra de
private organisationer, der ofte har en helt anden målgruppe. Der er – og skal være - et naturligt skel mellem
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de 2 former for frivillige, som arbejder parallelt og med respekt for hinandens arbejde.

Beslutninger:
De frivillige hænder fortsætter. Ordningen evalueres igen om et år. Evalueringen foregår lokalt på
de enkelte plejecentre med deltagelse af pårørende og Ældrerådets kontaktperson.
Der laves efterfølgende et opfølgningsmøde med 1-2 repræsentanter fra hvert plejecenter hvor erfaringer
deles, og på det grundlag laves en orientering til socialudvalget.

Fraværende: Helle Madsen.

Bilag

5. Notat om statusmøde med frivillige 2016-11-26 (420633 - EMN-2015-50197)
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7 (Åben) Kvalitetskatalog 2016 - SEL §§ 83 og 86
Sags ID: EMN-2015-50178

Sagsbehandler: Lars Bundgaard Leen

Ansvarligt center: Social- og Sundhedsmyndighed

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling
På baggrund af Socialudvalgets beslutning den 19. august 2015 hvor et videre arbejde med 
Kvalitetskataloget blev godkendt, har Center for Social- og Sundhedsmyndighed (CSSM) revideret form og 
indhold af Frederikshavn Kommunes kvalitetsstandarder i henhold til det politisk fastsatte serviceniveau.

For at gøre kataloget så borger og brugerrettet som muligt besluttede Socialudvalget at inddrage 
repræsentanter fra Ældrerådet og Handicaprådet i udarbejdelsen af det nye kvalitetskatalog. På denne 
baggrund blev der nedsat en redaktionsgruppe bestående af flg.: Ældreråd, Handicapråd, Center for 
Sundhed og Pleje samt Center for Social- og Sundhedsmyndighed. 

Der er ved denne proces kommet gode input, og en generel opkvalificering af materialet.

Dette er sket i lyset af de politiske vedtagne strategier vedr. selvhjulpenhed, brug af borgerens netværk, 
Bedre Brug af Hjælpemidler samt velfærdsteknologi.

I dette perspektiv er der udarbejdet et nyt kvalitetskatalog for 2016 for flg. områder:

 Personlig Pleje
 Praktisk Hjælp
 Madservice
 Vedligeholdelsestræning
 Genoptræning

Opbygningen af kataloget er, at der er udarbejdet en generel information, der indeholder de emner som alle 
de specifikke områder har tilfælles. Eksempelvis visioner og målsætninger, leverandørens forpligtelser, 
borgerens forpligtelser samt klagevejledning.

Derudover er der udformet specifikke dokumenter for hvert af de nævnte områder, hvor det enkelte område 
beskrives mere detaljeret i forhold til, hvor borgeren kan få hjælp og støtte.   

Resultatet af arbejdet er vedlagt som bilag til denne sag.

Sagen sendes til hørring i Ældreråd og Handicapråd.

Ældrerådets høringssvar den 14-12-2015:
Ældrerådet foreslår, at der i ”Kvalitetsstandard for Madservice – Borgere i eget hjem eller ældrebolig”
indføres en passus om småtspisende borgere, med henvisning til at få hjælp og vejledning fra den
kostfaglige konsulent.
Ældrerådet foreslår endvidere, at der laves en kvalitetsstandard på ”Mad i LeveBo”, når den kommende
undersøgelse af områder er gennemført.
Ældrerådet har ingen yderligere bemærkninger til sagen.
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Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller Kvalitetskataloget for 2016 på de nævnte områder til 
Socialudvalgets drøftelse og beslutning.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Handicaprådet Dato: 04-01-2016

Indstillingen anbefales uden yderligere bemærkninger.

Fraværende: Helle Madsen og stedfortræder, Helle Bruun Andersen og stedfortræder.

Beslutninger:
Kvalitetskataloget for 2016 godkendes, idet der indføjes en passus om småtspisende borgere.

Fraværende: Helle Madsen.

Bilag

 168090-15_v1_Kvalitetsstandard 2016 - Praktisk Hjælp (409098 - EMN-2015-50178)
 168089-15_v1_Kvalitetsstandard 2016 - Personlig Pleje (409097 - EMN-2015-50178)
 168085-15_v1_Kvalitetsstandard 2016 - Generel information (409094 - EMN-2015-

50178)
 168087-15_v1_Kvalitetsstandard 2016 - Genoptræning (409095 - EMN-2015-50178)
 168088-15_v1_Kvalitetsstandard 2016 - Madservice (409096 - EMN-2015-50178)
 168083-15_v1_Kvalitetsstandard 2016 - Vedligeholdelsestræning (409093 - EMN-2015-

50178)



Side 19

8 (Åben) Status for Klippekortsordningen på SEL §83 området 
Sags ID: EMN-2015-50297

Sagsbehandler: Suzanne Kogsbøll

Ansvarligt center: Social- og Sundhedsmyndighed

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling

Baggrund

På finansloven for 2015 blev der afsat en ansøgningspulje til et klippekort på en halv times ekstra ugentlig 

hjemmehjælp for en nærmere specificeret målgruppe, der blev bestemt af den enkelte kommune. 

Midlerne i puljen skal målrettet gå til, at de svageste hjemmehjælpsmodtagere i kommunerne tildeles ekstra 

tid til hjemmehjælp. Borgeren kan selv være med til at bestemme, hvordan den ekstra tid skal anvendes. 

Hjælpen kan deles op i mindre aktiviteter eller spares op og anvendes til aktiviteter, der tager længere tid. De 

ældre kan bruge klippekortet til fx hjælp til madlavning, indkøb eller ledsagelse ved eksempelvis museums-

eller svømmehalsbesøg. Hjælpen aftales mellem den enkelte borger og hjemmehjælperen. Dog skal alle 

opgaver udføres indenfor rammerne af arbejdsmiljølovgivningen. 

Klippekortsordningen i Frederikshavn Kommune i 2015

Frederikshavn Kommune har tildelt ”Klippekort” i 2015 efter nedenstående minimumskriterier, idet midlerne 

kun var og er målrettet de svageste ældre på området:

 Borgeren skal være modtager af såvel personlig pleje som praktisk hjælp jf. SEL § 83, og hjælpen 

skal være af varig karakter.

 Borgeren skal være over 65 år gammel.

 Borgeren skal have begrænset mobilitet, hvilket vil sige, at borgeren ikke kan forlade sit eget hjem 

uden en form for fysisk ledsagelse af en person. Denne begrænsning kan have sin årsag i fysiske, 

psykiske og/eller sociale forhold. 

 Borgeren skal have hyppigt kontakt til sundhedsvæsnet og i denne forbindelse have behov for 

ledsagelse.

 Borgeren skal have et sparsomt netværk og få nære familiære relationer.

 Tildelingen af klippekortet beror altid på en konkret individuel faglig vurdering, og i øvrigt skal alle 

ovenstående kriterier være opfyldte for, at en borger kan tildeles klippekortet.

Ovenstående har betydet, at der i 2015 har været bevilliget Klippekort til 193 borgere i Frederikshavn 

Kommune. De 193 borgere fordeler sig på flg. leverandører:

- Den Kommunale Leverandør: 137 borgere

- Aktiv Hverdag: 27 borgere

- IMS Service: 23 borgere (Indtil konkurs)

- Din Hjemmepleje: 6 borgere
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Fordelingen totalt mellem den kommunale og de private leverandører er således 71 % til den kommunale og 

29 % til de private leverandører vedr. Klippekortsordningen.

Tilbagemeldingerne på brugen af Klippekortet har været, at borgerne har benyttet muligheden til flg. 

aktiviteter:

- Ledsagelse til kirkegård

- Ledsagelse til lægebesøg

- Ledsagelse til aktiviteter

- Samtaler

- Rengøring 

Overordnet benyttes Klippekortet således primært til udadvendte aktiviteter, hvilket var et af de primære 

formål med Klippekortet.

Center for Social- og Sundhedsmyndighed vil følge udviklingen i brugen af Klippekortet, og give 

Socialudvalget en status igen ultimo 2016.

Sagen er sendt til høring i Ældreråd og Handicapråd.

Udvalg: Ældrerådet  Dato: 05-01-2016

Ældrerådets (ÆR) høringssvar:
ÆR finder det positivt at knap 200 borgere har fået glæde af ordningen det første halve år. ÆR følger 
ordningen tæt, og vil gerne have en opfølgning medio 2016.

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget tager orienteringen om ”Klippekortsordningen på 

SEL §83 området” til efterretning.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Handicaprådet Dato: 04-01-2016
Taget til efterretning.

Fraværende: Helle Madsen og stedfortræder, Helle Bruun Andersen og stedfortræder.

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Fraværende: Helle Madsen.

Bilag
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9 (Åben) Godkendelse af ny samarbejdsaftale for BehandlingsCenter Nordenfjord
Sags ID: EMN-2013-00882

Sagsbehandler: Nikolaj Kramer Nørregård

Ansvarligt center: Handicap og Psykiatri

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling

Siden maj 2011 har har Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt og Læsø Kommune samarbejdet om 

varetagelsen af den ambulante misbrugsbehandling i form af BehandlingsCenter Nordenfjord (BCNF). Den 

første samarbejdsaftale udløb ved udgangen af 2013, og det blev på det tidspunkt besluttet at forlænge 

samarbejdet med yderligere to år.  Den gældende samarbejdsaftale udløber dermed ved udgangen af 2015, 

og Socialudvalget præsenteres derfor for et forslag til en ny samarbejdsaftale, som skal gælde fra 2016.

Jammerbugt Kommune har ønsket at udtræde af samarbejdet med virkning fra 2016, og samarbejdsaftalen 

er et oplæg til det fortsatte samarbejde mellem Frederikshavn, Hjørring og Læsø Kommune. 

Samarbejdet tager udgangspunkt i de samme principper som i den første periode, men er væsentligt ændret 

på tre områder:

- Samarbejdet bliver organisatorisk forankret i Hjørring Kommune

- BCNF går fra at være et projekt til et fast tilbud

- Finansieringsmodellen ændres, så den baseres på kommunernes forbrug af ydelser i stedet for 

indbyggertal

Økonomisk har BCNF hidtil været baseret på en solidarisk finansieringsmodel, hvor den enkelte kommune 

har bidraget med et fast beløb til løsning af den fælles opgave. Kommunernes bidrag har været beregnet 

med kommunernes indbyggertal som fordelingsnøgle. 

Fremadrettet vil kommunernes bidrag, ifølge samarbejdsaftalen, basere sig på kommunernes forbrug af 

ydelser i BCNF. Det skal i begyndelsen af 2016 afklares, hvilken fordelingsnøgle, der skal anvendes. 

Fordelingen skal afspejle det faktiske træk på ressourcerne bedst muligt. 

Som en del af samarbejdsaftalen etableres en politisk følgegruppe, som består af udvalgsformænd fra 

udvalgene i de tre kommuner. Følgegruppen mødes en gang årligt og drøfter resultater, effekter og 

udviklingsbehov.

En række forhold forbliver på samme måde som hidtil. Der ændres således ikke væsentligt på ydelserne i 

BCNF, og der vil fortsat være en afdeling i både Hjørring og Frederikshavn. Det er en kommunal opgave, 

som ligger udenfor samarbejdet, at bidrage med de fysiske rammer til tilbuddet i kommunen.

Den normering, som beskrives i samarbejdsaftalen, er beregnet til at håndtere 180 aktive borgerforløb. 

Såfremt efterspørgslen efter behandling er markant større end dette, skal sagen drøftes i den 

tværkommunale styregruppe for at finde tværgående løsninger.
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Det samlede budget i samarbejdsaftalen svarer til budgettet for 2015 fratrukket Jammerbugt Kommunes 

andel. Der er i november 2015 213 aktive borgerforløb, og for at overholde behandlingsgarantien anbefaler 

styregruppen, at der tilføres yderligere en behandlerressource til BCNF. Ressourcerne til stillingen findes 

indenfor direktørens samlede område.

Indstilling
Social- og sundhedsdirektøren indstiller, at Socialudvalget

1) godkender samarbejdsaftalen for BehandlingsCenter Nordenfjord.

2) godkender, at der tilføres ressourcer til yderligere en behandler i BCNF.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes.

Fraværende: Helle Madsen

Bilag

 Samarbejdsaftale 2016 BCNF (496652 - EMN-2013-00882)
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10 (Åben) Kvalitetsopfølgning Frit Valg 2015
Sags ID: EMN-2015-50309

Sagsbehandler: Suzanne Kogsbøll

Ansvarligt center: Social- og Sundhedsmyndighed

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling
Baggrund
På baggrund af Socialudvalgets beslutning på mødet den 3. december 2014 om at iværksætte et målrettet 
og fokuseret tilsyn på hjemmeplejen jf. SEL § 83 i 2015 har Center for Social- og Sundhedsmyndighed nu 
modtaget den samlede afrapportering fra Revas ApS. 

I august 2015 blev første delrapport forelagt Socialudvalget, hvilket viste resultaterne frem til medio 2015. 
Nærværende afrapportering dækker de samlede resultater ved tilsynet i 2015.

Metode og fokusområder for tilsynet med hjemmeplejen
Overordnet har det fokuserede og skærpede tilsyn haft til formål at vurdere, hvorvidt borgeren får leveret de 
visiterede ydelser med den rette kvalitet.

Udover denne gennerelle vurdering har der været særligt fokus på:

 Om de udførende medarbejderes kvalifikationer modsvarer de krav, der er til ydelsernes udførelse 

og kvalitet.

 Om kvaliteten af og sikkerheden i hjælp til borgere med håndtering af deres medicin er i orden og i 

øvrigt i overensstemmelse med gældende regler og krav på området. 

I undersøgelsen har der været fokus på dels den borgeroplevede kvalitet og dels den konstaterbare kvalitet 
hos borgeren, der er blevet sammenholdt med Frederikshavn Kommunes ydelses- og kvalitetskatalog for 
området, leverandørkontrakter, lokale retningslinjer og de konkrete bevillinger til de omfattede borgere. 
Fokus har specielt været på borgeroplevet kvalitet. 

Der har været aflagt indledende besøg hos de tre private leverandører og hos stort set alle grupper hos den 
kommunale leverandør. 

Leverandør Antal borgere

IMS Service   29

Aktiv Hverdag   25

MG Service / Din Hjemmepleje   26

Frederikshavn Kommunes Hjemmepleje 110

I alt 190

Der har været aflagt besøg hos borgere der er visiteret efter: 
 Servicelovens § 83 Personlig og praktisk hjælp - frit valg, 

 Servicelovens § 83a rehabiliterende hjælp (Tidligere § 86 Længst Mulig I Eget Liv). Gennem flere år 

varetaget udelukkende af Frederikshavn Kommunes Hjemmepleje – frit valg fra oktober 2015

 Servicelovens § 85 Socialpædagogisk hjælp – der er ikke frit valg på denne ydelse.
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Nedenfor vil hovedkonklusionerne blive præsenteret i forhold til de tilsynsbesøg Revas ApS har udført ved 
de 4 leverandører. 

Hovedkonklusioner - Gældende for alle leverandører
Revas ApS er fremkommet med følgende hovedkonklusioner: 

Generelle konklusioner:
 Generel vurdering, at borgere modtager ydelser, de er visiteret til og i en acceptabel kvalitet. 

Kvalitetsniveau varierer, men specielt i det private kan Revas ApS konstatere, at kvaliteten hænger 
sammen med uddannelsesniveauet i medarbejdergruppen såvel som den ledelsesmæssige støtte på 
det faglige område.

 Generel vurdering, at medarbejdernes kvalifikationer modsvarer kravene til ydelsernes udførelse og 

kvalitet. Der er behov for, at der ved leverandørerne sker understøttelse af det faglige miljø gennem 

målrettet uddannelse, faglige forudsætninger og ledelsesmæssig tæt støtte.

 Samarbejde med de kommunale eksperter og andre interne og eksterne samarbejdspartnere fungerer 

fint.  

 Leverandørerne viser engagement omkring den rehabiliterende tilgang og flere eksempler på 

beskrivelser af, hvordan ydelserne omsættes til handling i samarbejde med borgerne. 

 Varierede medarbejderintroduktionsprogrammer og mål med disse hos leverandører.

 Større opmærksomhed på skriftlig dokumentation, herunder har medarbejderne brug for støtte til 

opgaven og systematisk ledelsestilsyn. 

 Kvalitet og sikring af hjælp til borgere med håndtering af deres medicin kan fortsat forbedres. Herunder 

skal de to privatleverandører sikre, at medarbejderne er tilstrækkeligt uddannede til at varetage 

opgaverne. 

 Det faglige miljø skal understøttes af de fysiske rammer på arbejdspladsen. 

 Der skal ske yderligere ensretning af niveauet for uddelegering. 

Fokusområder:
Den oplevede kvalitet:
Overordnet kan det fastlægges, at borgerne er tilfreds med hjælpen, de modtager og føler sig velorienteret 
om de indsatser, de er bevilget. De føler, de får den hjælp, der er lovet uanset tidspunktet i døgnet og har 
sjældent oplevet medarbejdere, der var udeblevet. Ydermere udtrykkes det, at der er stabilitet i leveringen 
såvel som, at stort set alle de adspurgte borgere føler de bliver inddraget i beslutninger om deres hjælp. 
Flere omfattet af §83a fortæller yderligere, at de er på vej til selvhjulpenhed. Borgere med nødkald bekræfter 
også, at de får den hjælp de har behov for

Det er dog ikke mange borgere, der kender deres kontaktperson og kun enkelte borgere kan sætte navn på 
medarbejdere, der ofte er inde i deres bolig. Herudover må det også konstateres, at der er behov for at 
klarlægge overfor borgeren, hvad en klage er, og hvordan klageprocessen er. 

Konstaterbar kvalitet:
Rengøringsstandarden er forventelig, og borgerne fremtræder som værende velplejede. Ydermere får 
borgerne hjælp flere gange dagligt. Der er god kontakt mellem medarbejdere og borgere, når en 
medarbejder har været inde hos borgere under tilsynet. Der opleves ydermere stor tilfredshed med hjælp, 
når en af ægtefællerne er raske nok til at hjælpe den anden, selvom dette medfører et pres på den 
hjælpende ægtefælle. 
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Det kan konstateres, at ingen af de adspurgte borgere kan referere til kvalitets- og ydelseskataloget eller 
fremvise en bevilling. Yderligere viser det sig, at flere borgere er bange for at tage kontakt til visitator grundet 
mulighed for at få reduceret den bevilligede tid. De færreste af de adspurgte borgere kendte til muligheden 
for fleksibel hjælp. Det kan ydermere konstateres, at det skriftlige kommunikationsmateriale ikke anvendes 
eller anvendes i begrænset omfang. Herudover er egenkontrol et punkt, der skal arbejdes med. 

Krav til medarbejderne: 
Der er et godt samarbejde mellem medarbejdere, planlæggere og ledelse. Medarbejderne giver udtryk for 
tilfredshed med arbejdet og føler sig godt udrustet til håndtering af de forskellige borgere. Der er yderligere 
blevet snakket med elever hos leverandørerne, der oplever en god introduktion, at de er omgivet af gode 
kollegaer såvel og ikke oplever pres i forbindelse med at prøve nye opgaver. Der er en fast mødestruktur, og 
ledelsen deltager så vidt muligt i gruppemøderne, hvilket gør, at medarbejderne oplever bedre trivsel og god 
dynamik i forholdet mellem både medarbejdere og borgere såvel som i forholdene mellem medarbejderne.  

Der er ved besøg hos private leverandører oplevet, at uuddannede medarbejdere har arbejdet med opgaver, 
de ikke er uddannet til både i og udenfor sommerferieperioden. 

Samarbejde med hjemmesygeplejerske:
Samarbejdet beskrives som godt, men der er behov for, at uddelegering ensartes med henblik på sikkerhed 
og effektivitet. 

Dokumentation:
Det skal hos alle leverandører sikres, at handleplanerne er justeret, så de beskriver aktuelle forhold og 
indsatser. Der skal være mere fokus på, at dokumentation sker i relevante standardfokusområder, og at 
daglige notater føres under relevante indsatser. Kommunale medarbejdere med bærbare computere har 
udtrykt, at de oplever, at der er bedre mulighed for dokumentation ved ledig tid. 

Medicinhåndtering: 
Generelt opleves at medarbejderne tager disse opgaver alvorligt. Dog anbefales det, at der sker en sikring 
af, at der er overensstemmelse mellem den doserede medicin og medicinskemaet. Det anbefales at der kun 
er et medicinskema hos borger. Medarbejdergrupperne har forskellig praksis i forhold til kvittering for 
medicin. Hjemmesygeplejen kvitterer elektronisk og de andre medarbejdere kvitterer på papir. Dette kan 
gøre, at det elektronisk kan fremgå, at borgeren ikke har fået medicin, selvom dette har været givet. 

Sammenfatning og perspektivering
Ved gennemgangen af hovedkonklusionerne er der specielt to områder, hvor der med fordel kan være en 
øget opmærksomhed vedrørende udvikling hos alle leverandører, og ét punkt, der gælder de private 
leverandører:

1. Medicinhåndtering: Her kan der med fordel arbejdes på en ensartet procedure mellem 
hjemmesygeplejen og leverandøren af hjemmehjælp i forhold til medicingivning og dokumentationen 
herfor.

2. Fagligt miljø – fokus på intern læring: Tilsynsrapporteringen påpeger, at der med fordel kan arbejdes 
på, at der ved den enkelte leverandør skabes et bedre fagligt miljø, hvor intern læring og 
ledelsesmæssigunderstøttelse af dette kan skabe bedre udvikling og et generelt kompetenceløft. 
Dette er specielt væsentligt set i relation til den rehabiliteringsdagsorden, Frederikshavn Kommune 
har på hjemmehjælpsområdet, og er en forudsætning for, at leverandørerne kan optimere 
kompetencer og arbejdsgange med den størst mulige værdi. 

3. Uddannelsesniveau ved medarbejderne – de private leverandører: Tilsynet påpeger en udfordring 
ved de private leverandører vedrørende det uddannelsesmæssige niveau, hvor ikke alle 
medarbejdere enten har en social- eller sundhedsfaglig baggrund eller har en uddannelsesplan 
herfor. Dette er problematisk dels i forhold til at leve op til den indgåede kontrakt med 
leverandørerne for at sikre et ensartet højt fagligt niveau, og dels for at sikre udvikling generelt på 
området. 
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Overordnet er der således 3 konkrete fokusområder, hvor Center for Social- og Sundhedsmyndighed 
igennem 2016 vil have en øget opmærksomhed for at sikre, at leverandørerne udvikler sig på de nævnte 
områder.

Leverandørerne er forpligtet til udover at arbejde med de tre nævnte fokusområder – individuelt at arbejde 
med de anbefalinger som er fremført i deres individuelle rapport.

Det skal endvidere bemærkes, at alle leverandører har haft deres egen tilsynsrapport og den generelle 
tilsynsrapport fra Revas ApS til høring. Der er alene modtaget høringssvar fra den kommunale leverandør. 
Svaret lyder: ”Ingen kommentarer til de fremsendte rapporter”.

Sagen er sendt til høring i Ældreråd og Handicapråd.

Udvalg: Ældrerådet   Dato: 05-01-2016

Ældrerådets (ÆR) høringssvar:
ÆR noterer sig, at de private leverandører fortsat mangler uddannelse af personalet – herunder mangel på 
uddannelsesplan.

ÆR mener, at der bør udarbejdes en handleplan for opfølgning på en lang række områder f.eks. borgernes 
manglende kendskab til:

 Kontaktperson

 Ydelseskatalog

 Fleksibel hjemmehjælp

 Klageadgang

 Skift af leverandør

ÆR ser frem til en handleplan, der gør det muligt at følge op på de forskellige kritikpunkter.

Indstilling
Social- og Sundhedsdirektøren indstiller:

 at Socialudvalget får rapporten præsenteret og gennemgået på mødet af
REVAS ApS

 at Socialudvalget drøfter rapportens indhold og konklusioner
 at Socialudvalget tager rapporten til efterretning

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Handicaprådet Dato: 04-01-2016
Indstillingen tiltrædes uden yderligere kommentarer.

Fraværende: Helle Madsen og stedfortræder, Helle Bruun Andersen og stedfortræder.

Beslutninger:
Indstillingen tiltrædes. Udvalget bemærker REVAS’ tilkendegivelse af, at kvaliteten på
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fritvalgsområdet i Frederikshavn Kommune ligger i den gode ende sammenlignet med andre kommuner.
Udvalget noterer sig, at der iværksat forbedringstiltag med udgangspunkt i undersøgelsen.
Der udsendes en pressemeddelelse.

Fraværende: Helle Madsen.

Bilag

 2015 Hovedrapport for kvalitetsopfølgning af leverancer fra private og kommunanale 
leverandører (498477 - EMN-2015-50309)
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11 (Åben) Sygefraværsstatistik 3. kvartal 2015
Sags ID: EMN-2015-00633

Sagsbehandler:

Ansvarligt center:

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling

Sygefraværet i Frederikshavn Kommune har i perioden gennemsnitligt, overordnet ligget på et ensartet 

niveau. Dette fremgår af sygefraværsstatistikkens oversigt over Frederikshavn Kommune.

Den vedhæftede sygefraværsstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede fraværsprocent i perioden 

2013, 2014 samt de ti første måneder i 2015 i Frederikshavn Kommune. Derudover ses de enkelte centres 

sygdomsrelaterede fraværsprocent med 13 måneders tilbageblik for perioden oktober 2014 til og med 

oktober 2015 vist pr. måned.

Sygefraværsprocenten inkluderer de sygdomsrelaterede fraværsårsager: Sygdom, delvis syg (sygemelding i 

løbet af dagen), nedsat tjeneste, arbejdsskade og fravær, hvortil der gives refusion fra første dag (fravær på 

grund af langvarig eller kronisk sygdom (§ 56)). 

Alle ansatte er omfattet af statistikken - eksklusiv medarbejderkredsene ”honorar/vederlag”, ”ansatte i 

serviceloven” samt ”ansatte i tabt arbejdsfortjeneste”.

Ansættelser i løntilskud, fleksjob, vikar- og elevstillinger er organisatorisk placeret under de respektive 

centre.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at sygefraværsstatistikken tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:

Beslutninger:
Taget til efterretning.

Fraværende: Helle Madsen.

Bilag

3. Sygefraværsstatistik 3. kvartal 2015 (492519 - EMN-2015-00633)
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12 (Åben) Tilsynspolitik for 2016
Sags ID: EMN-2015-50298

Sagsbehandler: Suzanne Kogsbøll

Ansvarligt center: Social- og Sundhedsmyndighed

Beslutningskompetence

SOU

Sagsfremstilling

Baggrund

Siden 2012 har det været lovpligtigt for kommunerne at vedtage og offentliggøre en tilsynspolitik på 

hjemmehjælpsområdet. Tilsynspolitikken skal revideres og godkendes årligt, og tilsynspolitikken for 2016 

skal således godkendes og offentliggøres primo 2016. Tilsynspolitikken for 2012 var udformet som en politik, 

der indeholdt nogle politisk fastlagte rammer for formål, fokuspunkter, metoder og aktører, som 

administrationen kunne tilrettelægge årets tilsyn ud fra. Politikken blev videreført i 2013, 2014 og 2015. Det 

foreslås derfor, at denne model også videreføres i 2016.

Fremstilling af sagen

I de foregående år har det vist sig hensigtsmæssigt at have en tilsynspolitik, der fastlægger rammerne for 

tilsynet, men som ikke angiver hvilke specifikke tiltag, der iværksættes. På denne måde bliver det muligt for 

Center for Social- og Sundhedsmyndighed at tilrettelægge tilsynet ud fra indkomne oplysninger, der peger i 

retning af særlige vigtige fokusområder.

Tilsynet har i 2015 omfattet et fokuseret og målrettet tilsyn på fritvalgsområdet, der har været udført af Revas 

ApS, hvor både kvantitative og kvalitative metoder har været benyttet. 

Dertil har der været iværksat systematiske revisiteringer af de borgere, der modtager praktisk hjælp og 

personlig pleje. Dette har primært været iværksat med henblik på at sikre, at borgeren får den rette hjælp, i 

forhold til de behov som borgeren har på baggrund af den aktuelle funktionsnedsættelse. Dette er for det 

første sket direkte ved, at en del borgere er blevet reguleret i den tildelte hjælp. For det andet er det indirekte 

sket ved, at leverandørerne er blevet mere opmærksomme på at vurdere og melde til visitationen, når 

borgerens funktionsniveau ændrer sig, så borgeren får behov mere eller mindre hjælp end den visiterede.

Herudover er der gennemført undersøgelse af døgndækkende telefonnumre i 2015. Dette er en 

tilbagevendende undersøgelse jf. den indgåede kontrakt mellem Frederikshavn Kommune og 

leverandørerne af SEL § 83 ydelser på fritvalgsområdet.

  

Tilsynets elementer er udvalgt og gennemført på baggrund af løbende indkomne oplysninger om 

interessante fokusområder eller specifikke leverandører.

Oplysningerne kommer fra klager, henvendelser, tidligere tilsynsaktiviteter og lignende. Det anbefales derfor, 

at tilsynspolitikken videreføres i den nuværende form, således at tilsynets elementer løbende kan 

tilrettelægges i forhold til de oplysninger og forhold, som Center for Social- og Sundhedsmyndighed bliver 

opmærksom på.
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Konkret i 2016 vil der blive fokuseret på følgende områder som fremhævet i Kvalitetsundersøgelsen for 

fritvalgsområdet i 2015:
 Medicinhåndtering
 Fagligt miljø – fokus på intern læring 

 Uddannelsesniveau ved medarbejderne – de private leverandører 

Opfølgning vil blandet andet ske med inddragelse af ekstern konsulent.

Det kan i denne forbindelse nævnes, at et særligt fokusområde i tilsynet på plejeboligområdet i 2016 vil blive 

maden i Lev-Bo enhederne. Her vil konsulentfirmaet Revas ApS, der har opgaven med at udfører det 

lovpligtige tilsyn, have et særligt fokus på dette område i sin afrapportering til Frederikshavn Kommune.  

Vedlagt sagen er beslutningsoplæg til Tilsynspolitikken for 2016.

Sagen er sendt til hørring i Ældreråd og Handicapråd.

Udvalg: Ældrerådet   Dato: 05-01-2016

ÆR tilslutter sig Tilsynspolitikken med de anførte fokusområder. 
ÆR afventer fortsat en tilbagemelding på, hvornår den særskilte rapport om maden i Leve-Bo miljøerne 

forventes færdig.

Indstilling

Social- og Sundhedsdirektøren indstiller Tilsynspolitikken 2016 til Socialudvalgets beslutning.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Handicaprådet Dato: 04-01-2016
Indstillingen tiltrædes.

Fraværende: Helle Madsen og stedfortræder, Helle Bruun Andersen og stedfortræder.

Beslutninger:
Tilsynspolitikken for 2016 godkendes.

Fraværende: Helle Madsen.

Bilag

6. Tilsynspolitik 2016 (496971 - EMN-2015-50298)
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13 (Lukket) Formanden orienterer

Beslutninger:
Udvalget beslutter at afholde dialogmøde med samarbejdsgruppen.
Orienteringen i øvrigt taget til efterretning.

Fraværende: Helle Madsen.
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1. Indledning 

 

Frederikshavn kommunes Sundhedsberedskabsplan er godkendt af Byrådet d. xx.xx.2016. 

Sundhedsberedskabsplanen er en del af Frederikshavn kommunes beredskabsplan.  

I planen beskrives det, hvorledes det skal sikres at opretholde og videreføre behandlings- og plejekapacitet 

indenfor: 

• Hjemmepleje 

• Hjemmesygepleje 

• Plejecentre 

• Handicappede 

• Psykiatri 

• Sundhedspleje. 

De nævnte områders ressourcer skal således kunne omstilles og udvides til et kriseberedskab ved større 

ulykker og hændelser. 

1.1 Planens formål 

Formålet er at skabe grundlaget for en koordineret indsats i krisesituationer, sådan ressourcerne anvendes 

bedst muligt med det mål at bringe kommunen og dets borgere tilbage til en normaliseret tilstand hurtigst 

muligt.  

 

1.2 Planens lovgrundlag og præmisser 

 

Sundhedsberedskabsplanen er udarbejdet efter retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen og er baseret på føl-

gende lovgivning: 

 

• Sundhedsloven  

• Beredskabsloven 

• Epidemiloven  

• Lægemiddelloven 

• Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet.  

 

Planen tager udgangspunkt i det daglige beredskab og er baseret på en fleksibel tilpasning til den aktuelle 

situation, således borgerens sikkerhed og sundhed sikres bedst muligt i ekstraordinære situationer. 

Sundhedsberedskabsplanen skal ses i sammenhæng med Region Nordjyllands sundhedsberedskabsplan, de 

omkringliggende kommuners sundhedsberedskab og Frederikshavn Kommunes beredskabsplan samt de 

lokale beredskabsplaner og actioncards. 
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Planen er bygget op efter sektoransvarsprincippet, lighedsprincippet og nærhedsprincippet sådan, at den 

myndighed der har ansvaret til dagligt, også har ansvaret i en krisesituation, at myndigheden anvender den 

samme organisering som til daglig, og at opgaverne løses så tæt på borgeren som muligt. 

 

 

1.3 Planens gyldighedsområde 

Sundhedsberedskabsplanen gælder primært for Center for Sundhed og Pleje, Center for Handicap og Psyki-

atri, Center for Social- & Sundhedsmyndighed og Center for Familie.     

 

Alle afdelinger herunder er ansvarlige for egne beredskabsplaner og tilhørende actioncards. 

 

Afhængig af en krisens art kan andre centre berøres og inddrages. Dette vil ske gennem den generelle be-

redskabsplan. 

 

1.4 Relation til Frederikshavn Kommunes Beredskabsplan 

Sundhedsberedskabet kan iværksættes gennem Frederikshavn Kommunes beredskabsplan og dermed sty-

res gennem dennes krisestyringsstab. Krisestyringsstaben kan indkalde relevante personer fra sundhedsbe-

redskabsledelsen. 

Denne plan er dermed en delplan til kommunens generelle beredskabsplan. 

Er Frederikshavn Kommunes beredskabsplan aktiveret, referer sundhedsberedskabsledelsen til dennes 

krisestyringsstab. 

2. Organisering og ledelse af sundhedsberedskabet 

 

Sundhedsberedskabsledelsen er med reference til direktionen ansvarlig for sundhedsberedskabet i Frede-

rikshavn Kommune.  

Formandsposten for sundhedsberedskabet ligger hos centerchefen for Sundhed og Pleje.  

 

2.1 Sundhedsberedskabsledelsens medlemmer 

Sundhedsberedskabsledelsen består foruden formanden af centerchefer fra Social- og Sundhedsmyndig-

hed, Handicap & Psykiatri og Center for Familie. 

Sundhedsberedskabsledelsen kan tilkalde direktører eller øvrige centerchefer samt andre personer til at 

deltage ad hoc i sundhedsberedskabsledelsen afhængig af den opgave, der skal løses i sundhedsberedska-

bet. 
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Der skal være en nær tilknytning til Frederikshavns Kommunes beredskabsplan samt til beredskabschefen. 

Dette sker ved at formanden for sundhedsberedskabsledelsen altid har sæde i styregruppen for Frederiks-

havn Kommunes beredskabsplan og at beredskabschefen ad hoc deltager i Sundhedsberedskabsledelsens 

møder. 

 

2.2 Sundhedsberedskabets overordnende opgaver 

Sundhedsberedskabsplanen beskriver Frederikshavn Kommunes målsætning med sundhedsberedskabet, 

herunder: 

• Aktivering af sundhedsberedskabet, herunder samarbejde med Akut Medicinsk Koordinationscen-

ter (AMK). 

• Indsats for ekstraordinært udskrevne patienter samt andre syge, tilskadekomne og smittede, der 

opholder sig i eget hjem. 

• Samarbejde med Regionen og omkringliggende kommuner. 

• Kommunikation mellem de personer der deltager i sundhedsberedskabet. 

• Kvalitetssikring. 

• Uddannelses- og øvelsesvirksomhed i samarbejde med Beredskabscenteret, Regionen og omkring-

liggende kommuner. 

 

For det primære sundhedsområde er de overordnede opgaver: 

 

• Modtagelse, pleje og behandling af ekstraordinært udskrevne patienter fra sygehusene samt andre 

syge og smittede i eget hjem. 

• Behandling af lettere tilskadekomne som aflastning for sygehusene. 

• Varetagelse af hygiejniske foranstaltninger, forebyggelse og behandling af infektioner og epidemi-

ske sygdomme. 

• Plejeopgaver i relation til en hedebølge. 

• Ydelse af anden omsorg til tilskadekomne, syge og handicappede. Herunder evt. krisehjælp. 

• Massevaccination. 

 

Til varetagelse af opgaverne er der udarbejdet et antal actioncards – bilag 6.5. 

 

2.3 Sundhedsberedskabets implementering og ajourføring 

Sundhedsberedskabet har en platform på Frederikshavn Kommunes samarbejdsportal og er koblet op på 

C3. På samarbejdsportalen findes også en platform for infektionshygiejne og dennes procedurer og instruk-

ser. 

Sundhedsberedskabet udsender nyhedsbreve ved behov for informationer om opgaver, der varetages af 

sundhedsberedskabet, og som skal implementeres i berørte centre. 
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Formanden for sundhedsberedskabsledelsen indkalder sundhedsberedskabsledelsen mindst en gang årligt 

eller ved behov.  

Sundhedsberedskabsplanen ajourføres minimum en gang årligt eller ved behov. Mindst en gang i hver by-

rådsperiode skal sundhedsberedskabsplanen godkendes af kommunalbestyrelsen. 

3.  Aktivering og drift af sundhedsberedskabsplanen 

 

Aktiveringen af sundhedsberedskabet kan ske fra (listen er ikke udtømmende): 

• Sundhedsstyrelsen, herunder embedslæger eller AMK (Akut Medicinsk Koordinationscenter) 

• Indsatsleder, politi/KOOL (koordinerende læge) 

• Beredskabschefen 

• Sundhedsberedskabsledelsen 

• Formand for sundhedsberedskabsledelsen. 

Desuden kan sundhedsberedskabet aktiveres som en løbende overgang fra daglig drift til øget beredskab i 

særlige situationer.  

Planen skal aktiveres, når der indtræder ekstraordinære, varslede eller uvarslede hændelser, som kan sæt-

te kommunens sundhedsområde under pres. Sådanne hændelser kan være svigt i forsyningssikkerheden 

(vand, varme, strøm), masseudskrivning fra regionens sygehuse, massevaccinationsbehov, aflastning af 

sygehusene med behandling af lettere tilskadekomne, plejeopgaver ved hedebølge m.m. 

Planen kan aktiveres, når større udefrakommende, varslede eller uvarslede sygdomsudløsende hændelser 

rammer kommunen.  

Sundhedsberedskabsplanen træder i kraft når opgaven i forbindelse med en krise eller andet ikke kan kla-

res indenfor den daglige drift. 

Sundhedsberedskabsledelsen træder sammen og nedsætter sin krisestab. Krisestaben koordinerer herefter 

indsatsen. Krisestaben består som minimum af centerchef for Sundhed og Pleje, Direktør for Social- og 

Sundhedsområdet og Beredskabschef. 
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Beredskabets aktiverings- og driftsniveau: 

Aktiveringsniveau Beskrivelse 

Varsling af chefer og nøglepersoner 

(informationsberedskab/forhøjet beredskab) 

Varsling af chefer og nøglepersoner anvendes i en situa-

tion, hvor der ikke vurderes at være behov for at aktivere 

og etablere krisestaben, men hvor chefer og nøgleperso-

ner bør være orienteret om situationen.  

Indkaldelse af chefer og nøglepersoner 

(stabsberedskab/markant forhøjet beredskab) 

Indkaldelse af chefer og nøglepersoner anvendes i en 

situation, hvor der vurderes at være behov for cheftilste-

deværelse m.v. i Sundhedsberedskabet for umiddelbart 

at kunne mødes og koordinere sundhedsberedskabets 

opgaver. 

Indkaldelse af den samlede krisestab 

(fuldt etableret beredskab) 

Indkaldelse af den samlede krisestab anvendes i en situa-

tion, hvor der er behov for at Frederikshavn Kommunes 

Sundhedsberedskabsledelse kan varetage samtlige krise-

styringsrelevante opgaver med det samme og i længere 

tid. 

 

 

3.1 Modtagelse af varsler, alarmer m.v. 

Alarmering af sundhedsberedskabet sker via Beredskabscenterets døgnbemandede vagtcentral på 98 45 61 

25. Herfra aktiveres sundhedsberedskabets kontaktliste – bilag 6.3. 

Alle fra sundhedsberedskabsledelsen sikrer sig, at de har adgang til kontaktoplysningerne via deres mobil-

telefon.  

Alle kontaktoplysninger findes på C3. 

 

3.2 Indledende opgaver i aktiveringsfasen, krisestaben 

3.2.1. Aktivering af krisestaben

Efter varsling mødes sundhedsberedskabsledelsen på centerchefen for Sundhed & Plejes kontor, Frederiks-

havn Rådhus. Alternativt mødes man på beredskabschefens kontor, Beredskabscenteret, H. C. Ørstedsvej, 

Frederikshavn.  

Sundhedsberedskabsledelsen danner sin krisestab og indkalder den for krisen relevante personkreds.  Kon-

taktpersonlisten bilag 6.3 er ikke udtømmende.  

Krisestaben kan oprette støttefunktioner som et kommunikationshold, faglig rådgivning fra personer på 

decentrale enheder, økonomi o. lign. Staben ved centerchefen for Sundhed & Pleje fungerer som støtte for 
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krisestaben med hensyn til praktiske opgaver som dokumentation, forplejning, indhentning af oplysninger 

mv.     

Krisestaben og støttefunktionerne sikrer sig, at deres stedfortrædere er klar til indgå i arbejdet, når de bli-

ver indkaldt. 

Krisestabens opgave er herefter at sikre, at sundhedsområdets opgaver kan varetages mest hensigtsmæs-

sigt under krisen.  

Er der ingen mulighed for elektronisk kommunikation i kriseperioden, er den faste regel, at krisestaben 

mødes hver morgen kl. 8 på centerchefens kontor for videre aftaler. 

For møderne anvendes dagsordenskabelonen – bilag 6.1. 

Der oprettes en log for dokumentation af alle beslutninger – bilag 6.2. 

Den enkelte institution iværksætter selv sine handlinger og ressourcer indtil andet besluttes.  

 

Frederikshavn Kommunes borgerservice, telefonomstilling og ledelsessekretariat informeres om krisen, 

således informationer herfra tilgår Krisestaben. Ledelsessekretariatet kan inddrages som støttefunktion.   

 

Krisestaben kan indkalde hjælp fra såvel interne som eksterne enheder (Region, nabokommuner, Politi, 

praktiserende læger, præster, private aktører/leverandører m.m.)  

 

Krisestaben har kompetence til at træffe beslutninger vedrørende kommunens handlinger og anvendelse af 

egne ressourcer. 

 

Hvis en anmodning har særlig hastende karakter, rådfører formanden for sundhedsberedskabet sig med 

borgmester og/eller kommunaldirektør, evt. pr. telefon. Formanden træffer herefter beslutning om den 

videre behandling og orienterer hurtigst muligt herefter medlemmerne af krisestaben. 

 

3.2.2.   Overblik og dokumentation 

Krisestaben udarbejder situationsbillede på baggrund af de informationer, der er tilgængelige for krisesta-

ben – bilag 6.4. 

Der føres log – bilag 6.2. Loggen skal indeholde centrale ind- og udgående informationer samt krisestabens 

beslutninger. 

Sundhedsberedskabets site på intranettet ajourføres som minimum dagligt og om nødvendigt udarbejdes 

og udsendes der nyhedsbreve. Sundhedsberedskabets kommunikationsmedarbejder inddrages. Se bilag 6.3 

Ad hoc medlemmer. 

C3 anvendes som kommunikationsplatform. 

3.2.3 Kommunikation 
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Krisestaben aftaler sin kommunikationsstrategi for krisen.   

Aftaler om kommunikation skal sikre et højt informationsniveau til såvel borgere, pårørende, interne med-

arbejdere, samarbejdsparter og pressen.  

 

Aftalerne skal desuden sikre, at Frederikshavn Kommune kan reagere med en hurtig og præcis kommunika-

tion ved en pludseligt opstået informationsefterspørgsel. 

 

Krisestaben udpeger en talsperson. Talspersonen udtaler sig på vegne af krisestaben og Frederikshavn 

Kommune.  

 

Talspersonen kan være et medlem af krisestaben, men kan også være en person udenfor staben, som lø-

bende holdes orienteret om krisens udvikling og håndtering. 

 

3.3 Koordination og samarbejde 

Da sundhedsberedskabsplanen er en delplan under Frederikshavn Kommunes beredskabsplan, kan bered-

skabschefen nedsætte krisestaben og indkalde medlemmer fra sundhedsberedskabsledelsen som med-

lemmer i den almene krisestab under beredskabschefen.  

AMK (Akut Medicinsk Koordinationscenter), Region Nordjylland alarmeres af vagtcentralen ved større 

hændelser og ulykker. AMK kan herefter koordinere Kommunens sundhedsberedskab med Regionen og de 

omkringliggende kommuner. 

KOOL (den koordinerende læge) er øverste sundhedsfaglige kompetence i indsatsområdet. KOOL varetages 

sædvanligvis af ambulancelægen på et evt. ulykkessted. Kommunens Beredskabscenter skal i samarbejde 

med sundhedsberedskabet kunne give et overblik over kommunens ressourcer (personel og materiel) til 

KOOL. Se C3. 

Praksissektoren/vagtlægerne varetager de opgaver, som de normalt løser, f.eks. ved ekstraordinært udskri-

velse fra sygehusene. Ligeledes forudsættes det, at lægerne tager sig af opgaverne vedrørende massevacci-

nationer.  

Hvis en større hændelse indtræffer, vil AMK iværksætte varsling og informationer til de praktiserende læ-

ger.

Koordinering af opgaver, der skal løses på tværs af kommunegrænserne koordineres gennem beredskabs-

centerets vagtcentral. 

For at iværksætte kommunens ressourcer tages C3 i anvendelse, hvorfra der kan skaffes oplysninger om at 

tilvejebringe hjælpemidler, medicinsk udstyr og personlige værnemidler. Personaleressourcer som sygeple-

jersker og psykologer tilvejebringes ligeledes gennem kontaktoplysninger på C3. 
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3.4 Infektionshygiejne 

For at forebygge smitte- og infektionsrisikoen for kommunens borgere og personale er der udarbejdet en 

hygiejnepolitik samt uddannet et antal kontaktpersoner som i forbindelse med udbrud af smitsom sygdom 

er særligt uddannet til at varetage forholdsreglerne ved pleje af smittede borgere. 

Infektionshygiejne har et site på Samarbejdsportalen med oplysninger om forholdsreglerne ved udbrud af 

sygdomme forårsaget af særligt multiresistente bakterier samt oplysninger om kontaktpersoner i infekti-

onshygiejne. 

Ved akutte hændelser inddrages Regionens hygiejnesygeplejerske. Kontaktoplysninger findes på Samar-

bejdsportalen. 

3.5 Sundhedsberedskabets drift 

 

Sundhedsberedskabet drifter de opgaver, der måtte opstå som følge af større ulykker eller hændelser som 

måtte sætte sundhed og sikkerhed under pres. Opgaverne er defineret i en række actioncards, se bilag 6.5. 

 

3.5.1 Ekstraordinære udskrivelser fra sygehusene 

Når Regionen vurderer der er behov for at skaffe ekstra pladser på sygehusene, træffes der beslutning om 

ekstraordinær udskrivning af patienter.  

AMK (Akut Medicinsk Koordinationscenter) kontakter kommunens vagtcentral som herefter iværksætter 

Sundhedsberedskabet.  

For de patienter, der ikke kan udskrives til eget hjem, er Kastaniegården, Arenfeldtsgade, Frederikshavn 

udpeget til den primære modtager af patienter. 

Ved udskrivning til eget hjem sikres der kontakt til Hjemmeplejen ved behov for pleje i hjemmet. Det sam-

me gælder ved behov for hjælpemidler og evt. madservice.  Social- og Sundhedsmyndighed kontaktes for 

visitering af opgaverne.  

Regionen vil hjælpe ved ekstraordinært behov for lægemidler. Ved ekstraordinære udskrivninger skal pati-

enten have medicin med hjem fra sygehuset til minimum 48 timer.  

Se Actioncard 1 (bilag 6.5.1): Ekstraordinært udskrevne patienter.  

 

3.5.2. CBRNE-beredskab (herunder smitsomme sygdomme) 

Sundhedsberedskabet skal medvirke til at begrænse og afhjælpe følgerne af eksponering for kemiske, bio-

logiske, radiologiske, nukleare og eksplosivstoffer (CBRNE). 
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Opgaver til sundhedsberedskabet ved hændelser med radiologiske og nuklear eksponering vil komme fra 

AMK (Akut Medicinsk Koordinationscenter). 

Ved kemisk eksponering vil beredskabet afspærre berørt område. Sundhedsberedskabet sikrer sig, at der er 

adgang til borgere, der modtager livsvigtige plejeopgaver.   

Der stilles sundhedsfagligt og krisepsykologisk personale til rådighed for AMK hvis nødvendigt. Anvend C3. 

Ved drikkevandsforurening løses opgaverne i tæt samarbejde med Beredskabscenteret, Vagtcentralen og 

Forsyningen. Vær opmærksom på eventuel risiko for nabokommuner og gør Vagtcentralen opmærksom på, 

at der skal tages kontakt til nabokommuners beredskab. 

 Se actioncard 2 (bilag 6.5.2): Drikkevandsforurening. 

Nødforsyning af drikkevand på bo-institutioner og plejecentre kan betyde øget behov for personale. 

Biologisk eksponering kan være smitsom sygdom, epidemi eller pandemi.  

Kommunens sundhedspleje håndterer situationen i forhold til børn og unge. Personale i hjemmeplejen og 

plejecentre plejer syge på plejecentre og borgere, der opholder sig i eget hjem. Det samme gælder for per-

sonalet på bo-institutioner i Handicap og Psykiatri. Kontaktpersoner i infektionshygiejne inddrages i opga-

ven og det overvejes, om der skal nedsættes et særligt team til at løse opgaverne hos borgere i eget hjem.  

Vær opmærksom på risiko for personalemangel på grund af øget sygdom. Se Infektionshygiejnens site på 

Samarbejdsportalen. 

Se actioncard 3 (bilag 6.5.3): Smitsom sygdom. 

Sundhedsberedskabet skal kunne bistå Regionen med at bemande eventuelle karantænestationer. 

3.5.3 Massevaccinationer 

Sundhedsberedskabet skal bistå Regionen med at gennemføre besluttede massevaccinationer af enten hele 

befolkningen eller dele af befolkningen. I begge tilfælde kommer der instrukser fra Sundhedsstyrelsen. 

Se actioncard 4 (bilag 6.5.4): Massevaccinationer. 

3.5.4 Krisestøttende beredskab 

Ved større hændelser og ulykker bistår sundhedsberedskabet AMK med kriseterapeutisk beredskab. Det 

drejer sig både om personale samt lokaler, materiel og udstyr. Anvend C3 for kontaktoplysninger. 

Se actioncard 5 (bilag 6.5.5): Kriseterapeutisk beredskab. 

3.5.5 Hedebølge 

Hedebølge defineres meteorologisk som mindst tre sammenhængende dage, hvor gennemsnitstemperatu-

ren af de højeste registrerede temperaturer overstiger 28o C. Under hedebølge er der risiko for, at menne-

sker udvikler hedeslag. Hedeslag kan forårsage død eller kronisk handicap, hvis ikke der sker en hurtig be-

handling. Det skal sikres, at de mest sårbare borgergrupper som kronisk syge (hjerte- lungesyge og diabe-
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tespatienter), psykisk syge, spædbørn, småbørn op til ca. 4 år og gravide får den nødvendige vejledning og 

hjælp fra beredskabet. Det kan give øget behov for information eller øgede antal besøg i borgerhjem.  

Se actioncard 6 (bilag 6.5.6): Hedebølge. 

3.5.6 Pandemiberedskab 

Sundhedsstyrelsen overvåger pandemirisiko og informerer kommunen om hvilket beredskabsniveau, der 

skal iværksættes. Sundhedsberedskabet sikrer sig, at nyhedsbreve modtages, og at man handler efter sty-

relsens anvisninger.  

3.5.7 Øget plejeberedskab og hjælpemidler 

I tilfælde af pandemi, hedebølge, smitsom sygdom eller øvrige scenarier som kan sætte sundheden under 

pres, kan der være behov for et udvidet plejeberedskab.  Der kan også være øget behov for medicinsk ud-

styr, personlige værnemidler eller tekniske hjælpemidler. Anvend C3 for kontaktoplysninger. 

Se actioncard 7 (bilag 6.5.7): Øget plejeberedskab. 

3.5.8. Evakuering af plejecenter, bo-enhed, institution o. lign. 

 

Hvis der under en krisesituation bliver behov for evakuering og genhusning af borgere, bistår sundhedsbe-

redskabet indsatsleder og beredskabschefen med at skabe overblik over antal berørte borgere og kontakt 

til pårørende. Man skaber overblik og tilvejebringer ressourcer i form af pleje, transport, hjælpemidler, 

forplejning, medicin mv. Anvend C3 for kontaktoplysninger. 

 

 

3.6 Deaktivering af sundhedsberedskabet 

Når der ikke længere er behov for det øgede beredskab og sundhedsberedskabsledelsens koordinering, 

træffer formanden for sundhedsberedskabsledelsen og beredskabschefen beslutning om at nedlægge sta-

ben og eventuelle støttefunktioner. Dette kommunikeres til den del af organisationen, der har været berørt 

af det øgede sundhedsberedskab. 

 

4. Kvalitetssikring 
 

4.1 Evaluering af hændelser 

 

Efter en hændelse og deaktivering af sundhedsberedskabet træder sundhedsberedskabsledelsen sam-

men for at gennemgå hændelsens log, situationsbilleder og evt. nyhedsbreve for at danne sig et billede 

af sagen. Giver gennemgangen anledning til ændringsforslag af actioncards og/eller sundhedsbered-

skabsplanen gennemføres disse.    

 

4.2 Evaluering af sundhedsberedskabsplanen 
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Minimum hvert 4. år skal sundhedsberedskabsplanen revideres og godkendes i hver byrådsperiode. 

Sundhedsberedskabsledelsen er ansvarlig for dette arbejde. 

 

5. Delplaner til Sundhedsberedskabsplanen 

 

Alle delplaner fra Centrene findes på C3 under ”Centre (forside)” 

 

6. Bilag 

6.1 Skabelon til dagsorden 

6.2 Skabelon til log 

6.3 Kontaktoplysninger / kontaktliste til sundhedsberedskabsledelsen 

6.4 Skabelon til situationsbillede 

6.5 Actioncards 

6.5.1. Ekstraordinært udskrevne patienter 

6.5.2. Drikkevandsforurening 

6.5.3. Smitsom sygdom 

6.5.4. Massevaccinationer  

6.5.5. Kriseterapeutisk beredskab  

6.5.6. Hedebølge 

6.5.7. Øget plejeberedskab 

6.5.8. Evakuering af plejecenter, bo-enhed, skole, institution o. lign. 
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Bilag 6.1  

Skabelon til dagsorden for møder i Krisestaben 
 

Dagsorden for 1. møde i staben: 

1. Deltagere og referent – herunder logfører 

2. Situationen og forventet udvikling: hvad, hvor og hvornår? Situationsbillede 

3. Opgave: Hvad skal gøres? 

4. Bemanding af krisestabens støttefunktioner 

5. Identifikation af relevante samarbejdsparter 

6. Krisekommunikation: Hvad meldes ud til henholdsvis personale, borgere og medier? 

7. Eventuelt 

8. Opsummering af væsentlige beslutninger 

9. Tidspunkt for næste møde. 

 

Dagsorden for efterfølgende møder i staben: 

1. Deltagere og referent 

2. Status på situationen og forventet udvikling: Opdatering siden sidste situationsstatus. Situationsbil-

lede. 

3. Opgave: Hvad er gjort siden sidste møde og hvad skal gøres? 

4. Krisekommunikation: afledte reaktioner fra sidste kommunikation fra personale, borgere og medi-

er? Er der behov for nye udmeldinger? I så fald hvilke? 

5. Eventuelt 

6. Opsummering af væsentlige punkter 

7. Tidspunkt for næste møde 

 

 

 

 

 



Sundhedsberedskabsplan 

 

 

 15 

2016 

Bilag 6.2  

Skabelon til log 
 

En log er en kronologisk optegnelse af de begivenheder, der vedrører krisestaben. Den skal indeholde til-

strækkelige oplysninger til at fastslå og tidsbestemme vigtige begivenheder, således en hurtig gennemlæs-

ning af loggen kan give et klart svar på, hvad der er sket. 

Loggen skal derfor indeholde følgende oplysninger i en kort, præcis fremstilling og optaget i den form de 

fremkommer: 

• Hovedpunkterne i betydende ind- og udgående skriftlige ekspeditioner 

• Modtagne og udgivne mundtlige befalinger, meldinger, oplysninger og aftaler i fuld ordlyd, hvis de 

er korte – ellers resumé 

• Tidspunkter for møder med dagsorden og deltagere 

• Egne handlinger eller begivenheder, der ikke fremgår på anden måde, f.eks. afbrydelse af kommu-

nikationslinjer. 

 

Løbenr. 

Fortløbende 

nummer 

Dato 

Klokken 

Fra/til 

Hvem kommer 

sagen fra eller 

hvem sendes til 

Begivenhed 

Indhold af in-

struks/samtale/aftale 

Hvad er foreta-

get? 

Selve handlingen 

     

     

     

     

 

Loggen tjener til at fastholde enkeltheder, der er af betydning for den løbende og fremtidige læring samt til 

orientering ved afløsning. 

Al kommunikation føres gennem C3. 
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Bilag 6.3 

Sundhedsberedskabsledelsens kontaktliste 
 

Medlem/stedfortræder Center Telefon Mail Funktion 
Centerchef Jytte Thøgersen  

Stedfortræder: Birgitte Kvist 

Sundhed & Pleje 9845 5315 /2339 9530 

9845 5218/ 3069 1980 

jyet@frederikshavn.dk 

bikv@frederikshavn.dk 

Formand 

Centerchef Hans Ole Steffensen  

Stedfortræder Afdelingsleder 

Lilli Skoven 

Social- og Sund-

hedsmyndighed 

9845 5101/ 6124 6988  

 

9845 5108 / 5152 7317 

haol@frederikshavn.dk 

 

liln@frederikshavn.dk 

 

Centerchef Ulla Verner 

Stedfortræder: Afdelingsleder 

Karsten Kamstrup 

Handicap & Psykiatri  9845 5203 / 2122 3057 

 

 9845 5385 / 2098 9397 

uver@frederikshavn.dk  

 

kkam@frederikshavn.dk  

 

Centerchef Lone Iversen 

Stedfortræder: Sundhedsplejer-

ske Kitte Aaen 

Familie 9845 9310/ 2011 3559 

 

      3069 7224/             

loiv@frederikshavn.dk 

 

kkva@frederikshavn.dk 

 

 

Ad hoc medlemmer: 

 

Beredskabschef Tommy Rise Beredskabscenteret 9845 6115 / 5156 5600 tori@frederikshavn.dk  

Beredskabsinspektør Dorthe 

Krogh 

Beredskabscenteret 9845 6114 / 4028 1162 dokg@frederikshavn.dk 

 

 

Arbejdsmiljøkonsulent Anni 

Birkving 

Sundhed & Pleje 9845 5371 / 5116 6955 anbi@frederikshavn.dk 

 

 

Kommunikationsmedarbejder 

Bente Schjønning 

Stedfortræder 

Karin Rasmussen 

Ledelsessekretaria-

tet 

9845 5192 / 4032 4129 

 

 

9845 5035 / 3076 3886 

bens@frederikshavn.dk 

 

 

kara@frederikshavn.dk 

 

Praksiskonsulent Jørgen Højrup 

 

 9845 1647 / 5370 7576 hojrup@dadlnet.dk 

 

 

Psykolog Flemming Klougart 

 

Center for Familie 9845 9249 / 3030 5268 flkl@frederikshavn.dk 

 

 

Det kirkelige katastrofebered-

skab. Leder Lise Munk Petersen 

 9893 0323 / lmpe@km.dk 

 

 

Private leverandører af pleje Aktiv Hverdag 

Din Hjemmepleje 

 

9848 5079 / 

4121 5252 / 

 

aktiv-hverdag@mail.dk 

info@dinhjemmepleje.dk 
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Bilag 6.4 

Skabelon til Situationsbillede 
 

Situationsbilledet er nødvendigvis ikke kun til internt brug, så indforståede fagtermer og forkortelser bør 

undgås.  

Situationsbilledet skal kunne deles med samarbejdsparter – eksternt og internt i forsøget på at få et fælles 

billede af hændelsen/krisen. 

 

Udfærdiget: den ___/___ kl. ______ Godkendt af:____________________________________ 

1. Situation (kort beskrivelse) 

2. Hvad er der sket? (faktuelle oplysninger om situationer) 

Dræbte: 

Sårede: 

Berørte: 

Materielle skader: 

3. Hvor er hændelsen/hændelserne sket? 

4. Trusselsvurdering: 

5. Det generelle beredskabsniveau  

(dagligt/let forhøjet/ forhøjet/ markant forhøjet / fuldt etableret beredskab) 

6. Beredskabsforanstaltninger og tiltag 

7. Kommunens ressourceanvendelse 

Aktuelle ressourcer (personale og materiel) klar til umiddelbar indsættelse: 

Disponerede ressourcer (personale og materiel) indsat hvor: 

Reserver (personel og materiel) klargøringstid: 

8. Hvordan kan situationen udvikle sig? (vurdering): 

9. Mediebillede og krisekommunikation: 

10. Kort og illustrationer: 

 

Afledte konsekvenser: 
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Bilag 6.5 

Actioncards 
   

6.5.1. Ekstraordinær udskrivning af patienter fra sygehusene 

6.5.2. Drikkevandsforurening 

6.5.3. Smitsom sygdom / epidemi  

6.5.4. Massevaccinationer  

6.5.5. Kriseterapeutisk beredskab  

6.5.6. Hedebølge 

6.5.7. Øget plejeberedskab 

6.5.8. Evakuering af plejecenter, skole, institution mv. 
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Actioncard 1 - Ekstraordinær udskrivning af patienter fra sygehusene 

Alle kontaktoplysninger findes på C3! 

Gennemgå beboerlisten 
og frigiv nødvendige 
pladser. Kontakt til 

pårørende.  

Er der tomme stuer, 
ledige pladser?

Antal pladser 
videregives til 

SBL. Stuer gøres 
klar.

Ja

Skaf transport til borgere. 
Rengør stuer.

Opringning fra Sundhedsbered-
skabsledelsen (SBL) om 

iværksættelse af 
nødudskrivninger

Kontakt nærmeste 
leder. Brug telefon-

tavle. Fortsat indtil der 
er kontakt til en leder.

Nej

Kan der skabes plads 
andre steder, gange, 

kontorer o.lign?
Nej

Kontakt til øvrige 
plejecentre

Skaf adgangsveje, 
senge, hjælpemidler 

samt øvrige 
nødvendige pleje- og 
sygeplejeprodukter

Antal pladser 
videregives til 

SBL.

Sørg for 
kommunikation til 

SBL.

Ja

SBL videregiver 
oplysninger til 

AMK
 

 

Alarmering fra Regionens vagtcentral AMK (Akut Medicinsk Koordinationscenter) ved Nødudskrivninger 

Opgave Handling Gør vi selv Fremmed assistance 

Skaffe så mange pladser som 

muligt til nødudskrevne patien-

ter fra sygehusene på plejecen-

tre – primært Kastaniegården. 

Iværksæt telefontavle.  

Eventuelt kontakt Kastaniegår-

den for videregivelse af opgaven.  

Ring til nærmeste leder. Fort-

sæt indtil der er kontakt til en 

leder. 

Centerchef, Sundhed & Pleje, 

eller dennes stedfortræder 

kontaktes. 

Kastaniegården: 9845 5842 

Beredskabsafdelingens døgn-

nummer: 9845 6125. 

Sygehus Vendsyssel v. AMK. 

Praksiskonsulent Jørgen Høj-

rup, 5370 7576. 

Kastaniegården har første 

prioritet med en kapacitet på 

22 mulige pladser. Dybvad med 

6 pladser og Ankermedet med 

6 pladser 

Omfordel opgaver og personale-

ressourcer. Indkald evt. ekstra 

personale. 

Gennemgå listen over borgere 

på aflastnings-pladserne – 

hvem kan sendes til eget hjem 

el. pårørende. Kontakt til pårø-

rende.   

Hjælpemiddelenheden for 

ekstra senge og tekniske hjæl-

pemidler. 

Registre patienter og sikre 

oplysninger om pleje, medicin, 

lægebehov, hjælpemidler m.v. 

Skaf ekstra senge, hjælpemidler, 

pleje- og sygeplejeprodukter. 

Kontakt Madservice for mulig-

hed for evt. forplejning 

Aftal transport med pårørende, 

Falck, evt. egen bus eller privat 

vognmand. 

Social- & Sundhedsmyndighed. 

Madservice. 

Skaf oplysninger ved sygehuset 

om udskrevne patienter til eget 

hjem. 

 Rengør og udstyr stuer inden 

modtagelse af nødudskrevne 

patienter. 

Redigere kørelister til berørte 

hjemme- og sygeplejegrupper. 

 

Hjemme- og sygeplejegrupper-

ne. 
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Actioncard 2 - Drikkevandsforurening 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drikkevandsforurening 

Opgave Handling Gør vi selv Fremmed assistance 

Skaffe overblik over antal 

berørte borgere, institutio-

ner og plejecentre, daginsti-

tutioner, dagplejere, skoler, 

læger, tandlæger kortlæg-

ges. Fødevarevirksomheder, 

restauranter, kantiner mv. 

kortlægges og advares. 

 

Iværksæt C3  

 

Ring til nærmeste leder. 

Fortsæt indtil der er kontakt 

til en leder. 

Centerchef, Sundhed & 

Pleje, eller dennes stedfor-

træder kontaktes. 

 

Forsyningen, Frederikshavn 

kommune: 9829 9000  

 

Afdæk behov for ressourcer Omfordel opgaver og perso-

naleressourcer. Indkald evt. 

ekstra personale. 

Ring til Vagtcentralen og 

forsyningen 

Vagtcentralen: 9845 6125 

 

Etabler samarbejde med 

vagtcentralen og forsynin-

gen. 

Instruer kommunalt persona-

le. Iværksæt lokale action-

cards. 

Foranstalt evt. kogning af 

drikkevand 

 

Etabler kommunikation med 

berørte institutioner.  

Sørg for kommunikation til 

kommunens øvrige borgere 

og virksomheder 

Iværksæt krisekommunikati-

on. 

Ved forgiftning – tilkald læge 

eller ring 112 

 Alarmcentral: 112 



Sundhedsberedskabsplan 

 

 

 21 

2016 

Actioncard 3 – Smitsom sygdom / epidemi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smitsom sygdom / epidemi 

Opgave Handling Gør vi selv Fremmed assistance 

Tage vare på smittede bor-

gere 

Indskærp hygiejniske for-

holdsregler. 

 

Følg hygiejniske instrukser. 

 

Regionens infektionshygiej-

ne, tlf.: 9766 5014 

Følge Sundhedsstyrelsens 

anvisninger 

Nyhedsbreve og evt. kom-

munikation til borgere 

Krisekommunikation iværk-

sættes 

Sundhedsstyrelsen. 

Seruminstituttet. 

Kortlægge ressourcer som 

personale, værnemidler og 

logistik 

Fordel ressourcer. 

Skaf værnemidler. 

Indkald ekstra personale. 

Prioriter og omfordel opga-

ver 
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Actioncard 4 – Massevaccinationer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Massevaccination 

Opgave Handling Gør vi selv Fremmed assistance 

Følge instruks fra Sundheds-

styrelsen 

Følge situationen ved ny-

hedsbreve fra Sundhedssty-

relsen 

Nyhedsbreve og informati-

oner til alle berørte afdelin-

ger og evt. til borgere 

Sundhedsstyrelsen. 

Etablering af vaccinations-

centre 

Etablere samarbejde med 

dem der udfører vaccinatio-

nen jf. Sundhedsstyrelsen.  

Sikre mulig vaccination af 

sårbare borgere. 

Praksiskonsulent Jørgen 

Højrup, 5370 7576 

Kommunikation Tilrettelægge kommunikati-

onsstrategi, evt. i samarbejde 

med Krisekommunikationen 

Sikre kommunikation til 

berørt personale og deres 

vaccinationsmulighed 
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Actioncard 5- Kriseterapeutisk beredskab 

 

 

 Opgaverne for den enkelte kan jf. Sundhedsstyrelsens vejledning deles i tre: 

 

Omsorg: består blandt andet i at hjælpe den berørte væk fra skadestedet og placere vedkomne i et sikkert, 

roligt område samt tilbyde tæppe, mad og drikke. 

 

Støtte: ydes ved venligt og tålmodigt at lytte til den berørte, der ofte har brug for at gentage hændelsesfor-

løbet mange gange. Hjælperen skal ikke være belærende, omklamrende, bebrejdende, bagatelliserende 

eller give urealistiske løfter, men lytte og indgive håb, samt løbende give korte beskeder om, hvad der fak-

tuelt er sket, fx huset er brændt og ambulancen er på vej. 

 

Aflastning: ydes ved at give praktisk hjælp til den berørte fx ved at hjælpe vedkomne med at komme hjem. 

Der kan være behov for at kontakte familiemedlem eller en ven, som kan hjælpe den berørte hjem og efter-

følgende aflaste denne ved at bistå med praktiske gøremål i hjemmet. Pårørende og/eller venner anbefa-

les, alt efter behovet hos den berørte at fortsætte krisestøtten i hjemmet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriseterapeutisk beredskab 

Opgave Handling Gør vi selv Fremmed assistance 

Bistå AMK (Akut Medicinsk 

Koordinationscenter) med 

opgaven 

Kortlæg ressource som per-

sonale, lokaler, materiel og 

udstyr 

Kontakt afdelinger med 

relevant personale og ud-

styr 

AMK  

Omfordel personale og 

øvrige ressourcer 

Psykologer og sygeplejersker 

indkaldes til opgaven. Indkald 

evt. det kirkelige katastrofe-

beredskab.  

Omfordel opgaver i berørte 

afdelinger og indkald evt. 

ekstra personale. 

Det Kirkelige Katastrofebe-

redskab ved Lise Munk 

Petersen, 9893 0323 
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Actioncard 6 - Hedebølge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hedebølge 

Opgave Handling Gør vi selv Fremmed assistance 

Undgå hedeslag hos især de 

mest sårbare borgere 

Følge DMI (Danmarks Metro-

logiske Institut) og deres 

prognose for hedebølge 

Orientere personale og evt. 

borgere om risiko og for-

holdsregler 

DMI 

Kommunikation  Nyhedsbreve og/eller infor-

mation til relevante persona-

legrupper 

Iværksætte lokale action-

cards 

 

Sårbare borgere gives ekstra 

besøg og/eller tilsyn 

Sikre forholdsregler for at 

undgå hedeslag 

Kortlægge sårbare borgere 

– giv ekstra besøg og tag 

forholdsregler hos de sårba-

re borgere 
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Actioncard 7 – Øget plejeberedskab 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øget plejeberedskab 

Opgave Handling Gør vi selv Fremmed assistance 

Tilvejebringe personale, 

materiel og udstyr til akutte 

og nødvendige opgaver. 

Kontakt til berørte afdelinger. 

Kontakt til Hjælpemiddelen-

heden, evt. Madservice og 

depoter af værnemidler, 

medicin mv. 

 

Sikre kortlægningen af kan- 

og skalopgaver. 

Evt. indkalde ekstra perso-

nale. 

Private leverandører af 

pleje. 

Aktiv Hverdag: 9848 5079 

Din Hjemmepleje: 4121 

5252 

Kommunikation. Nyhedsbrev og information 

til berørte afdelinger. 

Omfordele opgaver – besøg 

og tilsyn. 

Kontakt til borger og/eller 

pårørende.  

 

Tilbage til normal tilstand Sikre personalets arbejdsvil-

kår og tilvejebring materialer 

til normalt niveau. 

Langsom tilbagevendende 

til normal tilstand afhængig 

af personalebelastningen 
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Actioncard 8 - Evakuering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evakuering af plejecenter, bo-enhed, skole, institution o. lign.. 

Opgave Handling Gør vi selv Fremmed assistance 

Evakuering og evt. genhus-

ning af borgere 

Kontakt til indsatsleder og 

beredskabschef. 

Skabe overblik over antal 

berørte borgere. Kontakt til 

pårørende. 

Evt. brug actioncard for 

ekstraordinær udskrivning 

fra sygehusene. 

Politi 

Evt. AMK (Akut Medicinsk 

Koordinationscenter). 

Bistå beredskabet og evt. 

AMK 

Skab overblik over ressourcer 

som genhusning, pleje, 

transport, hjælpemidler, 

forplejning, medicin mv. 

Tilvejebring hjælpemidler, 

medicin mv.  

Iværksæt actioncard om 

krisestøttende beredskab. 

 

Det Kirkelige Katastrofebe-

redskab ved Lise Munk 

Petersen, 9893 0323 

Kommunikation Krisekommunikation etable-

res sammen med Beredska-

bet. 

Berørte afdelinger omforde-

ler personale og ressourcer 

Iværksæt evt. actioncard 

om øget plejeberedskab. 
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Notat om statusmøde med frivillige d. 26. oktober 2015 i Bangsbo

Der var mødt ca. 65 deltagere op i gildesalen i Bangsbo. Deltagerskaren var en blanding af frivillige 

fra organisationer, foreninger, frivillige i kommunalt regi, ansatte og ledere ved Frederikshavn 

Kommune og politikere.

Mødet var delt i to. Første del vedrørte evalueringen af De Frivillige Hænder, som er kommunes 

pejlemærker for frivillighedsarbejdet på plejecentrene, og anden del vedr. status på arbejdet med 

Politik for frivilligt socialt arbejde.

I det følgende gives en opsummering af dialogen på mødet.

1. De frivillige Hænder

Pia Karlsen, næstformand for Socialudvalget, indledte arrangementet med at opridse baggrunden for 

De Frivillige Hænder. De Frivillige Hænder er etableret af Socialudvalget i efteråret 2014, som et 1 

årigt forsøgsprojekt afledt af at bruger- og pårørenderådene blev nedlagt. Formålet var at understøtte 

den indsats frivillige ildsjælpe yder overfor Kommunens ældre på plejecentrene, samt at styrke 

samarbejdet mellem de frivillige og de ansatte.

De Frivillige Hænder skal ses som en ramme og retningslinjer for det frivillige arbejde på 

plejecentrene. Indsatserne på baggrund af de De Frivillige Hænder synliggør, at vi (de frivillige og de 

ansatte) er hinandens forudsætninger. Vi kan selv, men ikke alene, idet samskabelsen og 

relationerne er uudværlige.

De frivillige kan bringe en dimension ind i plejeboligerne, som er meget værdifuld for beboerne, idet 

de kan skabe sociale relationer og bringe hverdagslivet ind, imens plejepersonalet kan fokusere på at 

yde pleje og omsorg for beboerne.

De Frivillige Hænder skal ses som et sæt retningslinjer, hvorunder der er frie tøjler til at etablere de 

frivillige aktiviteter der ønskes. Alderen har ingen betydning.

De frivillige aktiviteter i plejeboligerne, skal ses som ”flødeskummet på lagkagen”, da de bringer en 

vigtig dimension ind som det almindelige personale ikke har mulighed for. 

De Frivillige Hænder består af 5 pejlemærker:

 Værdier for frivilligindsatsen

 Det etiske ansvar

 Frihed til lokal tilpasning

 Roller og ansvar

 Fra tanke til virkelighed - inspiration

Der blev vist et diasshow med billeder, fra nogle af de mange aktiviteter der finder sted i dagligdagen, 

på baggrund af de mange frivilliges indsats.  

En frivillig, en ansat og gruppelederen fra Strandgården fortalte om, hvordan frivillige afholder musik-

og sangarrangementer for beboerne på Strandgården. Det startede med at Svend Åge og hans ven 

startede med at spillede i 1 hus - nu er de 5 frivillige der spiller og synger. De starter altid med en kop 

kaffe, derefter synger de sang nr. 1 i deres sanghæfte og derefter er der ikke et fast program, pånær 

at de altid slutter af med ”Skuld gammel venskab rejn forgo”. Nogle gange synger de alle 22 sange i 

sanghæftet og andre gange nogle færre.
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Svend Åge fortæller, at da han startede som frivillig på Strandgården kendte han intet til stedet - nu 

har han en relation og han nyder at komme der og han føler at hans liv er beriget.

På Strandgården tænkes de frivillige indsatser som en blomst. Bladene på blomsten signalerer at 

frivilligheden skal tænkes hele vejen rundt.

Der arbejdes med ”forpligtigelsen”. Den enklelte frivillige behøver ikke deltage i alle aktiviteter, men 

byder ind på det man har lyst til og som giver energi at deltage i. Enkelte af de frivillige er pårørende, 

andre er kommet med fordi de kender ”nogen”.

Det er vigtigt at personalet er ildsjæle. Erfaringen er, at det er vigtigt at der er struktur, derfor holdes 

der planlægningsmøder. Her arrangeres fx gåture for 6 måneder af gangen.

Pia Karlsen italesætter at evalueringen af De Frivillige Hænder er væsentligt, idet den skal behandles 

af Socialudvalget, med henblik på om konceptet skal fortsætte.

Hun udtrykker at Socialudvalget er taknemmelig for det frivillige arbejde der ydes og det arbejde med 

aktiviteter som de frivillige tager ansvar for.

Evaluering af De Frivillige Hænder

Evalueringen foregik med dialog ved bordene (ca. 6-10 personer pr. bord), med efterfølgende 

opsamling i plenum. 

Spørgsmålene der blev drøftet var:

1. Hvordan opleves det at arbejde ud fra konceptet De Frivillige Hænder?

2. Hvad opleves at fungere godt og hvor opleves det at blive svært?

3. Er der noget vi skal betone anderledes eller dækker de det behov for retningslinjer der er, 

når man skal samarbejde om den målgruppe der bor i plejeboligerne, som har særlige 

behov?

4. Hvordan kan vi sammen understøtte udviklingen af samarbejdet mellem frivillige og 

ansatte på plejecentrene?

Udsagn fra opsamling i plenum 

- Det frivillige arbejde kræver at der er ildsjæle der går i front, og arbejdet kan kræve rigtig meget af 

ildsjælene. ”Ældre hjælper ældre” i Sæby gives som et godt eksempel. Personalets engagement 

er en forudsætning for at frivilligheden lykkedes. Det er vigtigt, at man som frivillig føler sig 

velkommen fra første dag.

- Frivillighed opstår ofte fordi der er personer og ”folk i systemet” der har set et behov, og som 

derefter tager kontakt til en relevant frivillig organisation som de kan samarbejde med

- Blomsten som eksempel på frivillighed er rigtig god til at symbolisere at frivillighed skal tænkes 

hele vejen rundt

- Det udtrykkes at det er godt at have forskellige typer af frivillige på de enkelte plejecentre, idet 

ikke alle brænder for de samme aktiviteter, derfor er det også vigtigt at man er opmærksom på 

den enkelte frivilliges ønsker

- Det er vigtigt, at man som frivillig kender hinanden, især i den enkelte plejeboligenhed. Der er 

forskellige måder at samarbejde på, om man er 16 frivillige i Østervrå eller 75 i Bangsbo. Det 

anerkendes at det kan være svært at finde ud af hvordan man skal opstarte samarbejdet det 

enkelte sted. I Bangsbo er der en bestyrelse som koordinerer planlægningen af aktiviteter. Er der 

planlagt en aktivitet som der ikke er nogen frivillige der der ind på, så bliver aktiviteten ikke til 

noget.

- Nogle gange skal man turde ”plukke særligt udvalgte” til at stå for en frivillig aktivitet. Her er det 

særligt vigtigt at den personlige henvendelse ofte er mere værdifuld end en kollektiv henvendelse.



Side 3 af 5
CSP / MANK / 2.12.2015

- Det er vigtigt at personalet er opmærksom på at være ydmyg overfor de frivilliges arbejde, da det 

de frivillige kan bidrage med er dyrbart

- Fællesskabet der skabes i kraft af frivillige indsatser ”smitter” og giver stor værdi for den frivillige.

- Det  kan være svært at være frivillig når en borger bliver alvorligt syg eller falder bort - der knyttes 

gensidige relationer. Det er vigtigt at de frivillige bliver ”klædt på”/får hjælp til at bearbejde dette af 

personalet.

- Det drøftes at det ikke kræver særlige kompetencer at være frivillig i et demensafsnit, men at det 

kræver forståelse. 

- Synlighed kontra anonymitet når man er på tur med en beboer. Det skal afklare på det enkelte 

sted, om man ønsker synligheden ved at bære refleksveste når man er på tur med en beboer, 

eller om man ønsker ”anonymitet” ved at kunne gå en tur i byen med en beboer uden en 

refleksvest eller andet der synliggør at der ydes frivilligt arbejde.

- Der spørges ind til om der opleves barrierer, og der fortælles om at de på Sæby Ældrecenter lige 

skulle se hinanden an, men gennem gensidig tillid og venlighed fra personale og beboere er 

samarbejdet blivet rigtig godt.

- Nogle oplever at man skal være ”medlem” af De Frivillige Hænder. Dette er ikke korrekt. De 

Frivillige Hænder er ikke en forening, og det er åbent for alle at deltage. 

- Der kan enkelte steder være en udfordring i forhold til at der er ”de kommunale” frivillige (De 

Frivillige Hænder) og frivillige fra organisationer og foreninger. Det er væsentligt at der på disse 

steder tages fat om udfordringen, fx gennem samarbejdsmøder.

- Det er vigtigt at udnytte hinandens viden, fx via erfamøder mellem de enkelte frivillige grupper. 

- Det vil være godt med mere information om at man er velkommen til at komme på besøg i de 

forskellige foreninger

- Evalueringen kunne være bredere, ved flere udsagn fra borgere og medarbejdere. Hvis borgerne 

skal inddrages, skal der vælges en anden evalueringsmetode end et sådan dialogmøde. På 

mødet deltog ledere og nogle medarbejdere fra Kommunen. 

Eksempler på frivillighed:

- Ældresagens søndagscaféer nævnes som et godt eksempel på hvor den frivillige indsats giver 

værdi for mange

- Søparken: Grethe kommer på besøg med hendes hund, som er godkendt besøgshund gennem 

TrygFondens besøgshundeordning. Hunden kender rækkefølgende på husene, og det er  hunden 

der bestemmer hvor der skal snakkes. Nu deltager hunden og Grethe også i 

fællesarrangementerne i husene. 

- Det nævnes at samarbejdet med demenskoordinatorerne og Alzheimerforeningen fungerer rigtig 

godt. Det giver gode betingelser for de frivillige i Alzheimerforeningen, som samarbejder om tiltag

- En ide til frivillighed er at være besøgsven for en nabo, også for en nabo der er flyttet i en 

plejebolig

- Der gives et eksempel på at frivillighed er og giver det samme til den frivillige, uanset om man er 

frivillig i en børnehave eller på et plejecenter

2. Status på politikken for frivilligt socialt arbejde 

Anders Broholm udtrykte, at det er dejligt at så mange er mødt op for at drøfte temaer i relation til frivillighed.

Denne del af mødet er afledt af statusmødet om Politik for frivilligt socialt arbejde d. 13.4.2015. Mødet giver 

de frivillige mulighed for dialog med den kommunale administration og politikerne.

Han udtrykte, at selve politikken er ikke nær så vigtig, som det arbejde den enkelte frivillige yder i den ene 

eller anden form, under rammerne i politikken.
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Anders Broholm slog fast, at de frivillige ikke skal overtage Kommunens arbejde, men at Kommunen heller 

ikke skal gøre de frivilliges arbejde mere besværligt end nødvendigt.

Det er vigtigt, at der er klare rammer for frivilligarbejdet, idet det ikke ønskes at nogen ”træder hinanden over 

tæerne”.

Der skal være et fokus på synlighed om at udøve og modtage frivillig hjælp.

Sundhedsudvalget har i Budget 2016 budgetteret med 350.000 kr. til at støtte et projekt om etableringen af et 

frivilligcenter der dækker hele Kommunen. Jørgen fra bestyrelsen i Frivilligcentret fortalte om den 

igangværende ansøgnings- og etableringsproces. En af Frivilligcentrets fokusområder bliver at understøtte 

det frivillige arbejde i både by- såvel som landområder, hvilket også er et politisk krav  i forbindelse med 

bevillingen af midler.

Sundhedsudvalget har i Budget 2016 afsat 220.000 kr. ekstra til Servicelovens § 18 midler (pulje til støtte til 

frivilligt socialt arbejde i Kommunerne), idet antallet af ansøgninger er steget markant igennem de sidste år.

Der var et oplæg omkring Handicapområdets projekt om frivillige besøgsvenner i bofællesskaberne i Skagen.

Formålet med projektet med at invitere de frivillige indenfor i bofællesskaberne er at de frivillige kan give de 

voksne handicappede beboere end anden dimension og relation i hverdagen når de ikke er i dagtilbud.

Pt er der 24 besøgsvenner i alt. Det er det antal projektgruppen havde håbet på at nå på 3 år - det har de 

opnået på 10 måneder.

Ordningen er meget populær og beboerne står i kø for at få en besøgsven som vil tage dem med på en gåtur, 

cykeltur, i biografen, på biblioteket mv. Personalet matcher beboerer og besøgsvenner, samt giver 

supervision til de frivillige.

Status på arbejdet med Politik for frivilligt socialt arbejde

Evalueringen foregik med dialog ved bordene (ca. 6-10 personer pr. bord), med efterfølgende 

opsamling i plenum. 

Spørgsmålene der blev drøftet var:

1. Hvordan opleves det at arbejde ud fra rammerne i politikken for frivilligt socialt arbejde?

2. Hvad kan der gøres fremadrettet for at understøtte det frivillige sociale arbejde i kommunen?

Udsagn fra opsamling i plenum 

- Hvordan får vi fat på de folk der er 20-50 år? Uagtet at frivillighed går på tværs af alle aldersgrupper

- Der ønskes flere frivillige mænd og yngre personer! Hvordan får vi fat i dem?

- Man er oftest frivillig på rigtig mange områder så længe man har yngre børn, selvom børnene bliver store 

vil mange gerne fortsat være frivillige, derfor er det vigtigt, at der er synlighed om de muligheder der er for 

at blive frivillig

- Vil man som ældre helst have en ældre frivillig? Eller er det faktisk fint med en noget yngre ven?

- Forskellighed - vi skal lære at samarbejde noget mere, der er mange ting vi kan gøre sammen. Der er et 

stort potentiale i tværgående samarbejde

- Der ønskes flere frivillige aktiviteter i (op)landet. Fx vil Hjerteforeningen i 2016 igangsætte et tiltag med 

blodtryksmåling i oplandsbyerne. Hjerteforeningen udtrykker at de har et godt samarbejde med de 

kommunale sundhedscentre

- Det drøftes at større frivillige opgaver kan løses når man er flere sammen

- Frivillige på Dybvad Ældrecenter har fået meldt Dybvad Ældrecenter ind i Dybvad Handsstandsforening. 

Det giver mulighed for at reklamere på byportene ind til Dybvad. Det har allerede resulteret i nye 

besøgende på Dybvad Ældrecenter
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- Det bemærkes at det er væsentligt at frivillige i kommunale bofælleskaber/plejecentre mv. har en 

kontaktperson blandt personalet, som man ind imellem kan evaluere den frivillige indsats med. 

- Det udtrykkes at Det Frivillige Hus fungerer rigtig godt

Volfgang Pedersen fra Virkelyst i Skagen spørger ind til, hvordan de frivillige foreninger kan søge ekstra 

midler til renovering af bygninger. Det aftales at Virkelyst tager direkte kontakt til Anders Broholm for at få en 

dialog om løsningsmuligheder, fx om der er eksisterende lokaler som kan benyttes. 

AktivtÆldreliv.dk

Der blev givet en præsentation af hjemmesiden www.AktivtÆldreliv.dk. På hjemmesiden fremgår alle de 

aktiviteter der er hos ca. 100 forskellige foreninger i Frederikshavn Kommune.

Frederikshavn Kommunes deltagelse i hjemmesiden, er et led i ældrepuljeprojektet om forebyggelse af 

ensomhed og isolation hos ældre.

Ca. 40 kommuner på landsplan anvender hjemmesiden.

AktivtÆldrelivs Hotline hjælper med oprettelse/ændring af en forening på siden, dvs. foreningen selv skal stå 

for oprettelsen, men kan få vejledning hvis det er nødvendigt.

www.AktivtÆldreliv.dk forbedres løbende.

Det aftales at Center for Sundhed og Pleje sørger for at et link til www.AktivtÆldreliv.dk bliver mere synligt på 

Kommunens hjemmeside.

Afrunding

Anders Broholm afrundede mødet, med at det er godt at skellet mellem mellem ”kommunens frivillige” og 

”organisationsernes/foreningernes frivillige” er ved at blive brudt op. Ingen er mere frivillige end andre - det er 

det samme arbejde der gøres, uanset hvordan man måtte være organiseret.

Et af formålene med disse statusmøder er at understøtte og udbygge netværket imellem de frivillige (uanset 

organisering), Kommunens administration og politikerne. Fx kan der arbejdes på om vi kan gøre noget 

sammen, for at skabe positiv synergi.

Vi skal arbejde med hvordan vi skaffer flere frivillige mænd, samt hvordan vi kan integrere de yngre frivillige.

Opleves der manglende imødekommendhed fra personalet, vil politikere/lederne gerne høre om det, så der 

kan blive taget højde om det, for det skal ikke gå ud over alle de steder hvor det fungerer rigtig godt.

Anders Broholm udtrykker, at han er imponeret over fortagsomheden blandt de frivillige, fx medlemskabet af 

Handelstandsforeningen i Dybvad.

Der sluttes af med en stor TAK til alle de frivillige, som yder en kæmpe indsats og gør en forskel for borgeren 

- I frivillige er virkeligt ”flødeskummet på lagkagen” for mange borgere i Kommunen.
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Praktisk hjælp til borgere i eget 
hjem eller ældrebolig 
Denne kvalitetsstandard omhandler praktisk hjælp i eget hjem eller ældrebolig. 
Er du interesseret i at læse de andre kvalitetsstandarder, findes de på 
Frederikshavn Kommunes hjemmeside www.frederikshavn.dk (Præcist websted 
vil følge), eller du kan henvende dig i Borgerservice og få dem udleveret. 

Vi har udarbejdet kvalitetsstandarder for praktisk hjælp, personlig pleje og 
madservice, som beskriver det politisk fastsatte serviceniveau, du kan forvente 
som borger i Frederikshavn Kommune. Derudover er der lavet folderen ”Generel 
Information”, der blandt andet beskriver, hvad du kan forvente af de 
medarbejdere og leverandører, der hjælper dig i det daglige, samt hvad der 
forventes af dig, samt kontaktinformationer og information vedr. klagevejledning 
mv. 
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Hvem kan få hjælp til rengøring og tøjvask?
Hjælpen er bestemt efter behov og ikke ud fra alder eller diagnose. Hjælpen 
tildeles på baggrund af din evt. funktionsnedsættelse og behov for hjælp. 

Hvis du på grund af fysiske, psykiske eller sociale vanskeligheder ikke selv kan 
klare hele eller dele af rengøringen, indkøb og/eller tøjvasken i dit hjem og ikke 
kan bringes til det, har du mulighed for at få hjælp til det. Tildelingen af hjælpen 
fokuserer derfor på dine egne ressourcer, og du skal som udgangspunkt deltage 
i et rehabiliteringsforløb. Her bliver det afklaret, hvad du selv kan klare, og hvad 
du eventuelt kan genoptrænes til selv at kunne igen. Først herefter bliver det 
afgjort, hvad du kan få hjælp til. 

Der ydes som hovedregel ikke hjælp til rengøring, indkøb eller tøjvask, hvis du 
bor sammen med en rask ægtefælle / samlever eller en anden pårørende over 
18 år. 

Hvad er målet med den praktiske hjælp?
Målet med hjælpen er, at din bolig rengøres, så den er sundhedsmæssig 
forsvarlig. 

Det er endvidere målet, at du via fokus på aktiv hjælp frem for passiv hjælp kan 
blive mere selvhjulpen. Dette giver større muligheder for selvbestemmelse i eget
liv og derved større livskvalitet. Det kan for eksempel være et mål, at du selv 
kan klare at tørre støv af i det daglige eller klare andre praktiske opgaver på 
sigt. 

Hvad kan du få hjælp til?
Frederikshavn Kommune yder hjælp til:

 Rengøring
 Indkøb
 Tøjvask

Som udgangspunkt ydes der støtte til følgende rum: stue, soveværelse, entre, 
badeværelse og køkken. Det betyder, at vi ikke giver ekstra tid til en stor bolig. 
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Rengøring kan for eksempel omfatte hjælp til at: 

• støvsuge / vaske gulv

• tørre støv af

• gøre rent i badeværelse 

• skifte sengetøj 

Indkøb kan for eksempel omfatte hjælp til at:

 Lave indkøbsseddel
 Bestille varer
 Sætte varer på plads

Tøjvask kan for eksempel omfatte hjælp til at: 

• sortere vasketøj / starte vaskemaskine 

• hænge tøj op til tørre / starte tørretumbler 

· tage tøj ned fra tørresnoren / tømme tørretumbleren 

• lægge tøj sammen / lægge tøj på plads

Det er visitatoren, der ud fra en konkret individuel vurdering af dit behov, træffer 
afgørelse om tildeling af hjælp. 
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Hvad kan du ikke få hjælp til?

• Hovedrengøring 
• Rengøring ved fraflytning / efter håndværkere 
• Udvendig vinduespudsning 
• Vask af trappe udenfor din bolig 
• Vask af gardiner 
• Strygning og rulning af tøj
• Snerydning – du skal selv sørge for at rydde for sne, så hjælpen kan 

komme frem. Der skal sikres farbare vej og, at der ikke er glat.

Der forefindes dog en mulighed for at benytte fleksibel hjemmehjælp til enkelte 
af de ovenstående ydelser. Yderligere information omkring dette kan læses i 
folderen ”Generel Information”.

Hvad kan du forvente i forhold til udførelsen af hjælpen?

Den leverandør, som du har valgt til den praktiske hjælp, skal hurtigst muligt, og 
senest 10 hverdage efter afgørelsen om hjælp er truffet, iværksætte hjælpen.

Formålet er at lave en aftale om igangsættelse af den praktiske hjælp. 

Der må ikke forekomme aflysninger af den praktiske hjælp, og eventuelle 
omlægninger af hjælpen kan kun forekomme efter aftale med dig. 

Tidspunktet for udførelsen af den praktiske hjælp aftales mellem dig og den 
valgte leverandør. Tidspunktet må ikke variere mere end +/- 30 min.

Leverandøren skal sikre, at de medarbejdere som kommer i dit hjem er bekendt 
med opgaven, der skal løses ved dig, og har de nødvendige forudsætninger.

Et godt arbejdsmijø er en forudsætning for en god hjælp til dig

Derfor:

• Såfremt din leverandør ikke medbringer arbejdsredskaber skal det, som 
du stiller til rådighed for medarbejderen være i orden. Det gælder 
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støvsuger, trappestige, gulvskrubbe eller moppe, klude og elektriske 
installationer med videre. For eksempel skal din støvsuger eller 
gulvskrubbe/moppe have regulerbart skaft, så det kan indstilles i højden 
efter medarbejderen. 

• Derudover kan vi kræve bedre adgangsforhold, og at husdyr lukkes inde 
under besøget.

• Arbejdstilsynet kan bede om lov til at påse, at arbejdsforholdene for 
medarbejderne er i orden i dit hjem. Du vil blive orienteret på forhånd, hvis 
de ønsker at komme med ind i dit hjem. Leverandøren er ansvarlig for det 
daglige arbejdsmiljø. Hvis leverandøren ikke medbringer rengøringsmidler, 
har du pligt til at købe arbejdsmiljøvenlige rengøringsmidler ud fra en 
positivliste/produktliste, som du kan få udleveret af leverandøren. 

• Frederikshavn Kommune ønsker at sikre medarbejderne en røgfri 
arbejdsplads – og et sundt arbejdsmiljø. Dit hjem skal derfor være røgfrit 
mens hjælpen ydes.

• Medarbejderen har tavshedspligt om forhold, de ser og hører i forbindelse 
med deres arbejde. Tavshedspligten gælder også efter 
ansættelsesforholdet er ophørt. 

• Medarbejderne må ikke modtage gaver eller lån. 
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Personlig pleje til borgere i eget 
hjem eller ældrebolig 
Denne kvalitetsstandard omhandler personlig pleje i eget hjem eller ældrebolig. 
Er du interesseret i at læse de andre kvalitetsstandarder, findes de på 
Frederikshavn Kommunes hjemmeside www.frederikshavn.dk (Præcist websted 
vil følge), eller du kan henvende dig i Borgerservice og få dem udleveret. 

Vi har udarbejdet kvalitetsstandarder for praktisk hjælp, personlig pleje og 
madservice, som beskriver det politisk fastsatte serviceniveau, du kan forvente 
som borger i Frederikshavn Kommune. Derudover er der lavet folderen ”Generel 
Information”, der blandt andet beskriver, hvad du kan forvente af de 
medarbejdere og leverandører, der hjælper dig i det daglige, samt hvad der 
forventes af dig, samt kontaktinformationer og information vedr. klagevejledning 
mv. 
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Hvem kan få personlig pleje?
Hjælpen er bestemt efter behov og ikke ud fra alder eller diagnose. Hjælpen 
tildeles på baggrund af din funktionsnedsættelse og behov for hjælp. 

Hvis du på grund af fysiske, psykiske eller sociale vanskeligheder ikke selv kan 
klare hele eller dele af dine personlige hverdagsopgaver og ikke bliver i stand til
det, har du mulighed for at få hjælp til det. Tildelingen af hjælpen fokuserer 
derfor på dine egne ressourcer, og du skal som udgangspunkt deltage i et 
rehabiliteringsforløb. Her bliver det afklaret, hvad du selv kan klare, og hvad du 
kan genoptrænes til selv at kunne igen. Først herefter bliver det afgjort, hvad du 
kan få hjælp til. 

Hvad er målet med den personlige pleje?
Målet med hjælpen er at sikre, at din hverdag fungerer med størst mulig 
livskvalitet. Det er endvidere målet, at du via fokus på aktiv hjælp frem for passiv 
hjælp kan blive mere selvhjulpen. Dette giver større muligheder for 
selvbestemmelse i eget liv. 

Hvad kan du få hjælp til? 
Du kan få hjælp til personlig pleje alt efter dine konkrete behov. Hjælpen gives 
dag, aften eller nat alt afhængigt af dine behov. De forskellige ydelser inden for 
personlig hjælp og pleje kan f.eks. være:

Personlig pleje, som kan bestå i hjælp til:

• Personlig hygiejne, toiletbesøg og bad
• At give medicin 
• Genvinde, opøve eller vedligeholde fysiske funktioner
(træning og aktivering)

Hjælp til mad, som kan bestå i at:
• Anrette mad
• Opvarme færdigretter i mikroovn
• Hjælpe med indtagelse af mad og drikke
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Nødkald:
Det er visitatoren, der vurderer om du har behov for et nødkaldeanlæg til akut 
opståede problemer. Ved bevilling af nødkald opsættes der altid nøgleboks.

Det er visitatoren, der ud fra en konkret individuel vurdering af dit behov, træffer 
afgørelse om tildeling af hjælp.

Hvad kan du ikke få hjælp til?

 Speciel fodpleje (herunder negleklipning hos dig med diabetes og/eller 
kredsløbsforstyrrelser)

 Ledsagelse til læge eller Sygehus

 Aflevering af urinprøve til egen læge

Hvad kan du forvente i forhold til udførelsen af hjælpen?
Du kan forvente, at en visitator senest tre hverdage efter anmodning, laver en 
aftale om at foretage en konkret individuel vurdering.

Efterfølgende sender visitatoren afgørelsen til dig. Af afgørelsen vil det fremgå, 
hvilke af dine ønsker om hjælp, der kan eller ikke kan imødekommes. 
Afgørelsen indeholder derfor oplysninger om, hvilke opgaver den personlige
pleje omfatter samt (for)målet med hjælpen. OBS(Lovgivning) Såfremt du har E-
Boks får du meddelelsen her, og er du fritaget for digital post vil du modtage et 
brev i din postkasse.

I akutte situationer
Du kan forvente, at personlig pleje ved akut opstået behov tildeles umiddelbart 
efter anmodningen om hjælp. Hvis du har fået tildelt hjælpen akut, kan du
forvente, at visitatoren senest tre hverdage efter opstarten af den akutte 
personlige hjælp laver en aftale med dig om at foretage en konkret individuel 
vurdering af det konkrete behov for hjælp.
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Den leverandør, som du vælger til den personlige hjælp, skal hurtigst muligt og 
senest 2 dage efter afgørelsen om hjælp er truffet kontakte dig. 

Formålet er at lave en aftale om igangsættelse af den personlige hjælp.
Der må ikke forekomme aflysninger af den personlig pleje, og eventuelle 
omlægninger af hjælpen kan kun forekomme efter aftale med dig.

Tidspunktet for udførelsen af den personlige hjælp aftales mellem dig og den 
valgte leverandør. Tidspunktet må ikke variere mere end +/- 30 minuttter.

Leverandøren skal sikre, at de medarbejdere som kommer i dit hjem er bekendt 
med opgaven, der skal løses ved dig, og har de nødvendige forudsætninger.

Et godt arbejdsmijø er en forudsætning for en god hjælp til dig

Derfor:

 Det kan i særlige tilfælde være nødvendigt at ommøblere og/eller 
installere tekniske hjælpemidler i dit hjem, før du kan få hjælp. 
Eksempelvis ved at udskifte din seng med en plejeseng. Det kan betyde, 
at du må tage et andet rum i brug og eventuelt fjerne tæpper eller 
lignende. Der er ofte også behov for gode lysforhold i forhold til udførelse 
af pleje.

 Derudover kan vi kræve bedre adgangsforhold, og at husdyr lukkes inde 
under besøget.

 Arbejdstilsynet kan bede om lov til at påse, at arbejdsforholdene for 
medarbejderne er i orden i dit hjem. Du vil blive orienteret på forhånd, hvis 
de ønsker at komme med ind i dit hjem. Leverandøren er ansvarlig for det 
daglige arbejdsmiljø. 

 Frederikshavn Kommune ønsker at sikre medarbejderne en røgfri 
arbejdsplads – og et sundt arbejdsmiljø. Dit hjem skal derfor være røgfrit 
mens hjælpen ydes.
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 Medarbejderen har tavshedspligt om forhold, de ser og hører i forbindelse 
med deres arbejde. Tavshedspligten gælder også efter 
ansættelsesforholdet er ophørt. 

 Medarbejderne må ikke modtage gaver eller lån. 
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Vision og målsætning med din hjælp
I Frederikshavn Kommune er der en overordnet vision om, at den der kan 
selv, skal selv. Selvhjulpenhed skal være omdrejningspunktet i indsatsen for 
at øge din livskvalitet og gøre dig i stand til at klare dig selv længst muligt. 

Dette betyder dog også, at den der ikke kan selv, skal hjælpes, og der skal 
ydes en omsorg for de mest udsatte og svageste i vores lokalsamfund.

Til at understøtte visionen om selvhjulpenhed fokuserer Frederikshavn 
Kommune i særdeleshed på forebyggelse og rehabilitering og ser dette som 
en god investering i din livskvalitet. Derudover er der fokus på at styrke 
fællesskabet bl.a. gennem inddragelse af frivillige og modvirke social isolation 
samt ensomhed. 

Slutteligt er Frederikshavn Kommune stærkt optaget af velfærdsteknologi, og 
hvorledes hjælpemidler kan understøtte din livskvalitet og daglig livførelse.
Frederikshavn Kommune har således fokus på, at teknologiske løsninger ikke 
bliver trukket ned over hovedet på dig som borger, men tages i anvendelse i 
samarbejde med dig. 

Rehabilitering: Din Selvhjulpenhed – Vores Fokus
Et grundlæggende mål for indsatsen i Frederikshavn Kommune er at øge den 
enkeltes livskvalitet ved at være så selvhjulpen som mulig. Derfor arbejdes 
der i Frederikshavn Kommune ud fra den rehabiliterende tankegang. Det 
betyder, at vi samarbejder målrettet med dig og eventuelle pårørende om at 
genvinde og vedligeholde dine færdigheder. Du har mulighed for gennem 
forskellige indsatser at fastholde dit nuværende funktionsniveau, ligesom du
kan genvinde tabte færdigheder. I den rehabiliterende tilgang tilrettelægges 
den visiterede indsats som et samarbejde mellem dig og eventuelle 
pårørende og medarbejderne. Der tages udgangspunkt i det, der giver 
mening for dig. Medarbejdernes opgave er at træne, støtte og vejlede dig til 
at opnå dine mål.

Hvis det vurderes at der er mulighed for at øge dine færdigheder eller fortsat
kan vedligeholde nuværende færdigheder, vil du blive visiteret til en indsats, 
hvor træning, vejledning og støtte indgår i en tidsafgrænset periode. 
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Velfærdsteknologi – En støtte i hverdagen

Frederikshavn Kommune arbejder målrettet med at integrere hjælpemidler, 
forbrugsgoder og velfærdsteknologier i indsatsen. 

Det vil således altid blive undersøgt om hjælpemidler, forbrugsgoder og 
velfærdsteknologier kan anvendes til at fremme målet om at gøre dig mere 
selvhjulpen og uafhængig af andres hjælp og vil således blive tænkt ind i 
forhold til de indsatser, du får tildelt ud fra såvel faglige som økonomiske 
overvejelser. 

Nogle forbrugsgoder vil være så almindelige, at de betragtes som sædvanligt 
indbo. Hvilke forbrugsgoder, der indgår i sædvanligt indbo, vil ændre sig
løbende i takt med samfundsudviklingen. Hjælpemiddelenheden ved 
Frederikshavn Kommune kan rådgive dig omkring dette. 

Velfærdsteknologi kan være rettet direkte mod den enkelte borger, såvel som 
mod den enkelte medarbejder. Uanset formålet med at anvende 
velfærdsteknologier så er det vigtigt at udnytte alle de muligheder,
velfærdsteknologier giver og dermed understøtte arbejdet med at gøre 
borgerne mere selvhjulpne og uafhængige af hjælp. 

Sådan får du hjælp 
Du skal rette henvendelse til Visitationsenheden ved Center for Social- og 
Sundhedsmyndighed i Frederikshavn Kommune.

Såfremt det specifikt drejer sig om hjælpemidler, skal du rette henvendelse til 
Hjælpemiddelenheden ved Center for Social- og Sundhedsmyndighed i 
Frederikshavn Kommune

Du har efter henvendelse krav på en konkret individuel vurdering af behovet 
for praktisk hjælp og/eller personlig pleje samt rehabiliterings- og 
træningsforløb. 

En visitator fra Visitationsenheden foretager den konkrete individuelle 
vurdering af behovet for praktisk hjælp og personlig pleje samt 
rehabiliterings- og træningsforløb. Visitatoren sender efterfølgende en skriftlig 
afgørelse, hvor det fremgår, om hvilken hjælp du er berettiget til. Du vil 
modtage afgørelsen i din E-Boks, og såfremt du er fritaget for digital post får 
du et brev i din postkasse.
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Målet og udgangspunktet ved vurderingen af din hjælp er, at du skal kunne 
klare så mange hverdagsopgaver som muligt selv. Det gælder også en 
vurdering af, hvorvidt du skal i et rehabiliteringsforløb, inden den endelig 
hjælp udmåles. 

Hvis visitator vurderer, at særlige forhold gør sig gældende, og du ikke kan 
have udbytte af et rehabiliteringsforløb, vil den endelige hjælp blive udmålt og 
tildelt. 

Sagsbehandlingen og procedure herfor

Praktisk hjælp, Personlig Pleje og Madservice
Afgørelsen indeholder oplysninger om, hvilke opgaver den praktiske hjælp og 
personlige pleje omfatter. 

Bemærk, at praktisk hjælp og madservice som udgangspunkt ikke bevilges, 
hvis der i borgerens husstand er et eller flere medlemmer, som visitatoren 
vurderer, har mulighed for at klare de praktiske opgaver samt madlavning. 

Du kan forvente, at en visitator senest tre hverdage efter, at du eller din 
pårørende har henvendt sig, laver en aftale om en konkret individuel 
vurdering af dit behov for hjælp. Indenfor 1. uge sender visitatoren afgørelsen 
til dig. 

Genoptræning og vedligeholdelsestræning
Afgørelsen indeholder oplysninger om, hvilken type træning du er bevilliget. 

Du kan forvente, at en visitator indenfor 1. uge efter, at du eller din pårørende 
har henvendt sig, sender dig en afgørelse.

Hvad koster hjælpen? 
Hjælpen er gratis. Dog er der en egenbetaling for flg. delydelser:

 Madservice
 Kørsel til træning

Hvis dine behov ændrer sig 
Hvis du allerede er bevilget hjælp, har du pligt til at oplyse Frederikshavn 
Kommune, hvis dine forhold ændres. 
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Du skal kontakte visitationen, som vil vurdere, om der er behov for en ny
vurdering, et nyt rehabiliteringsforløb, eller om hjælpen kan tilpasses alene på 
baggrund af din henvendelse. 

De medarbejdere, der hjælper dig i det daglige er uddannede til og 
forpligtigede til at observere ændringer i din almentilstand og give besked til 
visitationen i tilfælde af behov for ændring af din hjælp. Dette gælder både i 
tilfælde af forbedring og forværring af din almentilstand. 

Levering af din hjælp 
Du har mulighed for at vælge mellem de af Frederikshavn Kommune valgte 
leverandører. Oversigt vedrørende leverandører kan findes på 
www.frederikshavn.dk. (Præcist websted vil følge) Du kan ved visitationen få 
udleveret en liste over de godkendte leverandører. 

Når du er tildelt praktisk hjælp eller personlig pleje, har du mulighed for selv 
at udpege en hjælper til at udføre opgaverne (jf. § 94 i Lov om Social 
Service). Hjælperen skal godkendes og ansættes af Frederikshavn 
Kommune. 

Har du varigt brug for mere end 20 timers hjælp om ugen har du mulighed for 
at få et kontant tilskud til selv at ansætte hjælp. Ordningen kaldes 
Borgerstyret Personlig Assistance (BPA). 

Socialenheden kan fortælle dig mere om mulighederne for selv at vælge 
hjælper og om dine forpligtigelser som arbejdsgiver og arbejdsleder. 

Igangsætningen af hjælpen
Den leverandør, som du har valgt til den visiterede hjælp, skal hurtigst muligt, 
og senest 10 hverdage efter afgørelsen om hjælp er truffet, iværksætte den 
praktiske hjælp.

Såfremt det er personlig pleje, gælder det, at den leverandør, som du vælger 
til den personlige hjælp, hurtigst muligt, og senest 2 dage efter afgørelsen om 
hjælp er truffet, kontakte dig.
  
Leveringen af madservice til dig som er nyvisiteret skal ske hurtigst muligt og 
senest 3 dage efter, at du er visiteret til madserviceordningen. Den leverede 
mad skal afleveres i dit hjem og må aldrig stilles udenfor. 
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Vedr. genoptræning og vedligeholdelsestræning gælder flg. opstartsfrister:

- Genoptræning: 14 dage
- Vedligeholdelsestræning: 5 uger

Der må som udgangspunkt ikke forekomme aflysninger af hjælpen, og 
eventuelle omlægninger af hjælpen kan kun forekomme efter aftale med dig.

Leverandøren skal sikre, at de medarbejdere som kommer i dit hjem er 
bekendt med opgaven, der skal løses ved dig. 

Fleksibel hjemmehjælp/bytte ydelser
Visitatoren har med sin afgørelse beskrevet den hjælp, som vurderes du har 
behov for.

Der er mulighed for at vælge en anden hjemmehjælpsydelse end den, der er 
truffet aftale om. Valgfriheden består i, at du helt eller delvist kan bytte en 
ydelse til fordel for en anden ydelse, det kunne f.eks. være, at du ønsker at få 
rengjort et skab indvendigt, har behov for hjælp pga. en særlig mærkedag 
eller ønsker hjælp til julepyntningen. 

Det er stadig leverandøren, der har det overordnede ansvar for, at den hjælp, 
der er aftalt, også bliver udført. Det er vigtigt, at leverandøren sammen med 
dig vurderer, hvornår og i hvilken sammenhæng den visiterede hjælp 
tilsidesættes for anden hjælp. Hvis den visiterede hjælp fravælges eller byttes 
med en anden ydelse, kan der ikke klages over, at den fravalgte hjælp ikke er 
udført. Hvis den visiterede hjælp gentagne gange fravælges eller byttes med 
en anden ydelse, kan der være tale om, at visitationen bør foretage en ny 
vurdering af behovet for hjælp.

Det er dog en forudsætning, at hjælpen kan ydes på den samme tid, som den 
bevilgede hjælp, og at det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt, 
både for dig og for medarbejderen. Samtidig er det et krav, at medarbejderen 
har det nødvendige uddannelsesniveau. 

Det er den pågældende leverandør, der vurderer, om kravene er opfyldt. 
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Leverandørens forpligtigelser 

Krav til leverandøren 
Leverandøren skal tilstræbe, at så få medarbejdere som muligt kommer i dit 
hjem. Får du hjælp flere gange i døgnet, skal du dog forvente, at der kommer 
flere forskellige medarbejdere hos dig. 

Hvis du får praktisk hjælp og har valgt den samme leverandør som til pleje, er 
det ikke sikkert, at det bliver samme medarbejder, der udfører begge dele. 

Krav til medarbejderne 
Leverandøren er forpligtet til at sørge for, at hjælpen til enhver tid ydes af 
uddannede medarbejdere eller medarbejdere under uddannelse. I nogle 
tilfælde i forhold til levering af personlig pleje og praktisk hjælp kan der også 
være uuddannet personale. Medarbejderne skal være i stand til at yde 
hjælpen efter princippet om hjælp til selvhjælp, således du så vidt muligt 
aktivt inddrages i opgaveløsningen. 

De medarbejdere, der udfører arbejde i dit hjem, har tavshedspligt, om 
forhold de ser og hører i forbindelse med deres arbejde. Tavshedspligten 
gælder også efter ansættelsesforholdet er ophørt. 

Medarbejderne må ikke modtage gaver eller lån af dig. Hvis de overtræder 
dette, vil det medføre en tjenstlig undersøgelse og eventuel afskedigelse. 

Medarbejderne har ikke krav på mad eller anden forplejning hos dig. 

Kontakt til leverandøren 
Leverandøren er ansvarlig for ved igangsætningen af hjælpen at sikre, at du 

er informeret om, hvordan du nemmest tager kontakt til leverandøren.

Ved visitering til praktisk hjælp og personlig pleje er din leverandør forpligtet 
til at udlevere et døgndækkende nummer til dig.

Dine forpligtigelser 

Hvis du skal aflyse eller flytte hjælpen
Er du forhindret i at modtage hjælp den aftalte dag, skal du give leverandøren 
besked, som udgangspunkt dagen før. 

Hvis du glemmer at aflyse hjælpen
Hvis du ikke har meldt afbud og ikke åbner døren, vil medarbejderen af 
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hensyn til din sikkerhed undersøge årsagen hertil. For eksempel ved at 
kontakte pårørende, dine valgte kontaktpersoner eller visitationen. Hvis det 
ikke lykkes at finde ud af, hvor du befinder dig, vil medarbejderen som sidste 
udvej rekvirere en låsesmed for din regning. 

Udlevering af nøgle 
Leverandøren må ikke have nøgle til dit hjem, hvis du selv kan lukke op. Hvis 
det er nødvendigt i enkeltstående tilfælde at udlevere nøgle til leverandøren,
skal du sørge for at få en kvittering. Såfremt der opstår et varigt behov 
opsættes der nøgleboks.

Nødkald
Det er visitator, der vurderer om du opfylder kriterier for bevilling af 
nødkaldeanlæg til akut opståede problemer. Ved bevilling af nødkald 
opsættes der altid en nøgleboks. Kan du anvende telefon, får du et 
døgndækkende telefonnummer til din leverandør.

Arbejdsmiljø og krav til dit hjem
Medarbejderne er omfattet af arbejdsmiljølovgivningen, når de arbejder i dit 
hjem. Det vil sige, at hjemmet skal være indrettet, så medarbejderen kan 
gøre arbejdet bedst muligt, og i henhold til lovgivningen. Desuden skal dit 
hjem være røgfrit, mens hjælpen ydes, for at sikre et sundt arbejdsmiljø for 
medarbejderen. 

Tilsyn og opfølgning på din hjælp 
Center for Social- og Sundhedsmyndighed vil løbende sørge for, at der bliver 
foretaget en kvalitetsopfølgning med det formål at sikre, at du får leveret den 
rette kvalitet i forhold til hjælpen. Derudover vil visitatorerne sørge for at lave 
opfølgninger på din konkrete situation løbende gennem revisiteringer og 
besøg.

Hvis du vil klage 
Du har mulighed for at klage over den tildelte hjælp. Klagen skal i første
omgang rettes til Visitationsenheden i Center for Social- og 
Sundhedsmyndighed - se adresse og telefonnummer under 
“Kontaktoplysninger”. Klagen skal være modtaget senest 4 uger efter 
afgørelsen. 

Visitationsenheden vil revurdere dit behov. Hvis afgørelsen fastholdes, 
sender Center for Social- og Sundhedsmyndighed klagen videre til 
Ankestyrelsen. Du vil herefter få direkte svar fra Ankestyrelsen. 
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Klage over udførelsen af hjælpen skal dog rettes til din leverandøren. Opnås 
der ikke enighed kontaktes Center for Social- og Sundhedsmyndighed. 

Yderligere information
Du kan finde yderligere information på Frederikshavn Kommunes 
hjemmeside www.frederikshavn.dk 

Kontaktoplysninger 
Visitationsenheden i Center for Social- og Sundhedsmyndighed 
Frederikshavn Kommune 

Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn 

E-mail: myndighedsafdelingen@frederikshavn.dk 

Telefontid: alle hverdage mellem kl. 8.00 - 9.30 

Tlf. 98 45 53 54 

Hjælpemiddelenheden i Center for Social- og Sundhedsmyndighed
Frederikshavn Kommune

Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn
Tlf.: 98455400

Personligt fremmøde kan ske i åbningstiden på adressen
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Åbningstid:
Mandag-onsdag 08:00-15:20
Torsdag 08:00-17:00
Fredag 08:00-14:00

Telefontræffetid for den enkelte sagsbehandler:

Alle hverdage 08:00-09:30

Øvrig telefontræffetid for enheden på tlf.:98455400
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Mandag-onsdag 09:30-15:20
Torsdag 09:30-17:00
Fredag 09:30-14:00
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Genoptræning
Denne kvalitetsstandard omhandler genoptræning. Er du interesseret i at læse 
de andre kvalitetsstandarder, findes de på Frederikshavn Kommunes 
hjemmeside www.frederikshavn.dk (Præcist websted vil følge), eller du kan
henvende dig i Borgerservice og få dem udleveret. 

Vi har udarbejdet kvalitetsstandarder for genoptræning, vedligeholdelsestræning 
samt vejledende fysio- og ergoterapeutisk instruktion, som beskriver det politisk 
fastsatte serviceniveau, du kan forvente som borger i Frederikshavn Kommune. 
Derudover er der lavet folderen ”Generel Information”, der blandt andet 
beskriver, hvad du kan forvente af de medarbejdere og leverandører, der 
hjælper dig i det daglige, samt hvad der forventes af dig, samt 
kontaktinformationer og information vedr. klagevejledning mv. 
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Hvem kan få hjælp til Genoptræning?
Genoptræningen gives fortrinsvis til ældre som er svækket på grund af længere 
tids sengeleje eller fald, og i begrænset omfang andre, som har behov for fysio-
og/eller ergoterapeutisk genoptræning for at genvinde færdigheder. Den fysiske 
funktionsnedsættelse skal være forårsaget af sygdom, der ikke behandles i 
tilknytning til en sygehusindlæggelse. 

Hvad er målet med Genoptræningen?
At du hurtigst muligt genvinder dit tidligere funktionsniveau eller det højest 
mulige funktionsniveau. Målet er således, at du bliver i stand til at genoptage din 
tilværelse før funktionsnedsættelsen eller alternativt får en så aktiv og 
selvstændig tilværelse som muligt ud fra dine egne ønsker og behov.

Hvad kan du forvente i forhold til tildelingen af genoptræningen? 
Du kan forvente, at en visitator senest 5 hverdage efter, at du eller andre – efter 
samtykke med dig – har henvendt sig, foretager en konkret individuel vurdering
af dit behov for genoptræning. 

Visitatoren i Frederikshavn Kommunes Social- og Sundhedsmyndighed vurderer 
således dit behov og træffer afgørelse om tildeling af træning. Afgørelsen 
træffes på baggrund af de nødvendige oplysninger, eksempelvis på baggrund af 
din funktionsevne og lægeoplysninger. 

Formålet med genoptræningen fastsættes i samarbejde med dig. 
Ved træning i dit eget hjem, skal de arbejdsmiljømæssige krav være opfyldt. Er 
dette ikke tilfældet, flyttes træningen til andre faciliteter. 
Visitatorens afgørelse meddeles dig skriftligt. Såfremt du har E-Boks får du 
meddelelsen her, og er du fritaget for digital post vil du modtage et brev i din 
postkasse. Af afgørelsen fremgår, hvilken træning, der er tildelt, varigheden af 
træningen og formålet. 

Hvad kan du forvente i forhold til udførelsen af træningen?
Genoptræning tildeles som udgangspunkt to gange om ugen i op til 3 måneder. 
Senest efter 3 måneder foretages en individuel faglig revurdering af målet.
Genoptræningen kan foregå i dit eget hjem, på et trænings- eller aktivitetscenter
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eller under ophold på en genoptrænings- eller aflastningsafdeling. 
Genoptræningen tiltrettelægges i sammenhæng med kommunens andre tilbud. 

Ergoterapeutisk genoptræning
Træningen påbegyndes med ergoterapeutisk undersøgelse samt formulering af 
målet for træningen. Dette sker i samarbejde med dig. Træningen, der foregår i 
hjemmet eller på et af kommunens træningscentre, kan omfatte træning i 
almindelige hverdags gøremål (også kaldet ADL-træning, Activities of Daily 
Living), herunder brug af relevante hjælpemidler, træning af hånd, arm, ansigt 
og svælg samt kommunikativ, kognitiv/mental1 og social træning. Desuden kan 
genoptræningen også bestå af relevant vejledning til dig, dine pårørende 
og/eller plejepersonale, der er omkring dig i hverdagen. Træningen afsluttes 
med status i forhold til de opstillede mål. 

Fysioterapeutisk genoptræning
Træningen påbegyndes med fysioterapeutisk undersøgelse samt formulering af 
målet for træningen. Dette sker i samarbejde med dig. Træningen, der foregår i 
dit hjem eller på et af kommunens træningscentre kan omfatte træning af 
muskelstyrke og ledbevægelighed, neuromuskulær træning, balance- og 
koordinationstræning, træning af respiration (vejr- trækning) og kredsløb samt 
funktionstræning. Desuden kan genoptræningen også bestå af relevant 
vejledning til dig, dine pårørende og/eller plejepersonale, der er omkring dig i 
hverdagen. Træningen afsluttes med status i forhold til de opstillede mål. 

Genoptræningsophold
Træningen påbegyndes med en ergo- og/eller fysioterapeutisk undersøgelse 
samt formulering af målet for træningen. Dette sker i samarbejde med dig. Den 
daglige træning kan for eksempel omfatte koordineret ergo- og fysioterapeutisk 
træning i samarbejde med hjælpepersonale og aktivitetstilbud. Desuden
relevant vejledning til dig, dine pårørende og/eller plejepersonale, der er 
omkring dig i hverdagen. Træningen afsluttes med status. På 
genoptræningsophold ydes der intensiv træning på alle hverdage. 

																																																							
1 Funktionsnedsættelse	i hjernen
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Hvordan udføres træningen? 
Træningen udføres af ergo- og/eller fysioterapeuter. Andet personale kan ud fra 
en individuel faglig vurdering medvirke til udførelsen af træningen. I disse 
situationer vil det være under supervision af terapeuterne. 

Træningen skal som udgangspunkt gennemføres på det planlagte tidspunkt. 
Hvis dette ikke er muligt omlægges træningen til et andet tidspunkt efter aftale 
med dig. 

Hvad kan du forvente i forhold til udførelsen af genoptræningen? 
Du kan forvente:

• At der opstilles mål for genoptræningen. 

• At genoptræning påbegyndes hurtigst muligt og senest indenfor 14 dage
efter afgørelsen er truffet. 

• At aflysninger af træningen kun forekommer efter forudgående kontakt. 

• At træningen påbegyndes indenfor en 1⁄2 time fra det aftalte tidspunkt. 
Forskydes dette bliver du kontaktet og en ny tid aftales. 

• At det ved udførelsen af træningen tilstræbes, at det er den samme 
medarbejder/de samme medarbejdere, der udfører opgaverne. 

• At der ved ophør af træningen oplyses om andre tilbud, hvor du selv kan 
fastholde og udvikle funktioner. 

• At du opnår, eller selv bliver i stand til at opnå det aftalte mål.

• Træningsindsatsen koordineres med andre kommunale træningsindsatser.
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Værd at vide om genoptræning og vedligeholdende træning 

Hvem leverer ydelsen?

Ergo- og fysioterapeuter i Træningsområdet Frederikshavn Kommune varetager 
genoptræningen og den vedligeholdende træning i samarbejde med dig. 

Træningsområdets forpligtigelser 

Træningsområdet i Frederikshavn Kommune har pligt til at overholde de aftaler, 
der er indgået med dig. Hvis ergo- eller fysioterapeuten under særlige 
omstændigheder er nødt til at aflyse, skal du tilbydes en ny tid. Hvis ergo- eller 
fysioterapeuten udebliver, skal du kontakte Træningsområdet i Frederikshavn 
Kommune. Du har ret til en ny tid. Træningsområdet i Frederikshavn Kommune 
vil tilstræbe, at det så vidt muligt altid er den samme ergo- eller fysioterapeut, 
der varetager din træning. 

Dine forpligtigelser 

Vi forventer, at du prioriterer og er motiveret for træningen. Du skal være i stand 
til aktivt at tage del i træningen og være i stand til at modtage instruktion/ny 
indlæring. Hvis du ikke prioriterer træningen og gentagne gange melder afbud 
eller udebliver fra træningen, vil træningen blive afsluttet. 

Hvis du er forhindret i at modtage træning på det aftalte tidspunkt, skal du give 
Træningsområdet Frederikshavn Kommune besked hurtigst muligt. Hvis du selv 
aflyser træningen, kan du ikke forvente at få en anden tid. Hvis træningen skal 
foregå i dit hjem og du ikke har meldt afbud og ikke åbner døren, vil 
medarbejderen af hensyn til din sikkerhed kontakte pårørende eller 
hjemmeplejen.

Det er vigtigt, at du er motiveret for at deltage i træningsforløbet. 



Genoptræning / 2016 Frederikshavn Kommune 

_________________________________________________  _____________________

8

Særlige forhold 

Medarbejderne er omfattet af Arbejdsmiljøloven, uanset om træningen foregår 
på et center, i træningslokaler, i nærmiljøet eller i dit eget hjem. Loven siger, at 
arbejdet skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Det vil sige, 
at hjemmet skal være indrettet, så medarbejderen kan udføre arbejdet 
sikkerhedsmæssigt forsvarligt. 

Frederikshavn Kommune ønsker at sikre medarbejderne en røgfri arbejdsplads 
– og et sundt arbejdsmiljø. Dit hjem skal derfor være røgfrit mens hjælpen ydes. 

Medarbejderen har tavshedspligt om forhold, de ser og hører i forbindelse med 
deres arbejde. Tavshedspligten gælder også efter ansættelsesforholdet er 
ophørt. 

Medarbejderne må ikke modtage gaver eller lån. 

Kørsel til træning 

Hvis du på grund af din funktionsnedsættelse er ude af stand til at transportere 
dig selv til træningen, kan kørsel søges iht. Servicelovens § 117.

Du skal i disse tilfælde rette henvendelse til visitator, som har bevilget 
træningen. Der er en delvis egenbetaling. 

Lovtekst - Servicelovens § 86 stk. 1 og § 86 stk. 2 

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk 
funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til 
en sygehusindlæggelse. 

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske 
færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor. 
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Madservice til borgere i eget hjem 
eller ældrebolig 
Denne kvalitetsstandard omhandler madservice. Er du interesseret i at læse de 
andre kvalitetsstandarder, findes de på Frederikshavn Kommunes hjemmeside 
www.frederikshavn.dk (Præcist websted vil følge), eller du kan henvende dig i 
Borgerservice og få dem udleveret. 

Vi har udarbejdet kvalitetsstandarder for praktisk hjælp, personlig pleje og 
madservice, som beskriver det politisk fastsatte serviceniveau, du kan forvente 
som borger i Frederikshavn Kommune. Derudover er der lavet folderen ”Generel
Information”, der blandt andet beskriver, hvad du kan forvente af de 
medarbejdere og leverandører, der hjælper dig i det daglige, samt hvad der 
forventes af dig, samt kontaktinformationer og information vedr. klagevejledning 
mv. 
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Hvem kan få hjælp til madservice?
Hjælpen er bestemt efter behov og ikke ud fra alder eller diagnose. Hjælpen 
tildeles på baggrund af din funktionsnedsættelse og behov for hjælp. 

Hvis du på grund af fysiske, psykiske eller sociale vanskeligheder ikke selv kan 
klare hele eller dele af madlavningen i dit hjem og ikke bliver i stand til det, har 
du mulighed for at blive visiteret til madservice. Tildelingen af hjælpen fokuserer 
derfor på dine egne ressourcer, og du skal som udgangspunkt deltage i et 
rehabiliteringsforløb. Her bliver det afklaret, hvad du selv kan klare, og hvad du 
eventuelt kan genoptrænes til selv at kunne igen. Først herefter bliver det 
afgjort, hvad du kan få hjælp til. 

Der ydes som hovedregel ikke hjælp til madservice, hvis du bor sammen med 
en rask ægtefælle/samlever eller en anden pårørende over 18 år. 

Hvad er målet med madservice?
Målet med hjælpen er at fastholde eller forbedre din ernæringstilstand gennem 
sund og varieret kost. Det er endvidere vores mål, at du via fokus på aktiv hjælp 
frem for passiv hjælp kan blive mere selvhjulpen. Dette giver større muligheder 
for selvbestemmelse i eget liv, og derved større livskvalitet. 

Hvad kan du få hjælp til? 
I Frederikshavn Kommune kan du få hjælp og vejledning vedr. din ernæring 
gennem en madserviceordning, hvor maden bliver bragt ud til din bopæl.

Der er frit valg på området, hvilket indbefatter at du kan vælge mellem
Frederikshavns Kommunes godkendte leverandører – private såvel som den 
kommunale.

Hvad kan du ikke få hjælp til?

• Tilberedning af varm mad i hjemmet.
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Hvad kan du forvente i forhold til udførelsen af hjælpen?
Overordnet følges Sundhedstyrelsens anbefalinger i Den Nationale 
Kosthåndbog, som kan ses på www.kostforum.dk.

Én portion hovedret og biret vil følge anbefalingerne for middagsmåltidet. 
Sammensætningen af energiprocentfordelingen kan variere i forhold til 
ovenstående afhængig af diættype. 

De råvarer, som anvendes i madproduktionen, skal være af høj kvalitet. 
Råvarerne skal være friske og anvendes til det formål, de er indkøbt til. 
Maden skal leve op til de karakteristika og forventninger, der med rette kan 
stilles til de pågældende varer. Smagen af den producerede mad skal være i 
overensstemmelse med de anvendte råvarer. 

Råvarevalget skal som hovedregel følge årstidens udbud. 

Kødprodukter skal leveres fra autoriseret eksportslagteri og skal behandles i 
henhold til de kravspecifikationer, der til enhver tid er gældende i kommunen. 

Økologiske råvarer kan indgå i produktionen, men det er ikke et krav. 

Tilsætningsstoffer
Råvarerne skal indeholde et minimum af tilsætningsstoffer, såsom farve- og 
aromastoffer, emulgatorer, stabilisatorer og fortykningsmidler. Råvarerne skal 
være fri for forurening fra produktionen i både landbrug og industri. Det skal 
tilstræbes, at der ikke anvendes genmanipulerede råvarer i 
madserviceproduktionen. 

Varmt mad
Varmt mad er mad, der produceres i en sammenhængende proces og 
umiddelbart derefter bliver leveret til eller serveret for dig. Der er krav til 
emballagen i et varmholdt system, og det valgte materiale skal kunne holde 
maden varm ved en temperatur på minimum +65 ̊C. Det gælder både for 
transportkassen og selve serveringssystemet. Temperaturen på maden må ved 
levering ikke være under +65 ̊C. Maden skal leveres til dig i biler godkendt til
transport af mad, dagligt i tidsrummet kl. 11.00 – 13.00, eller kan hentes eller 
indtages indenfor dette tidsrum ved leverandøren. 
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Kølemad (Pt. Ingen leverandører)
Kølemad er mad, der efter fremstillingen nedkøles hurtigt, stilles på lager og 
leveres/serveres på et senere tidspunkt. I en køleproduktion er kravet til 
emballagen, at den skal kunne tåle lave kuldegrader og kunne tåle opvarmning 
til + 200 ̊C. Emballagen skal være velegnet til opvarmning i en mikrobølgeovn. 
Temperaturen på maden må ved levering maksimum være + 10 ̊C. Mad til 
indtagelse samme dag skal inden kl. 12.00 transporteres til dig i biler godkendt 
til transport af mad, eller kan afhentes/indtages ved leverandøren. 

Køle-/vakuummad
Køle-vakuummad er mad, der er pakket i kontrolleret atmosfære og efter 
fremstilling nedkøles hurtigt, stilles på lager og leveres/ serveres på et senere 
tidspunkt. Ved pakkeprocessen kontrolleres sammensætningen af den luft, der 
omgiver maden i pakningen, sådan at madens holdbarhed øges. I en 
køleproduktion er kravet til emballagen, at den skal kunne tåle lave kuldegrader, 
og kunne tåle opvarmning til + 200 ̊C. Emballagen skal være egnet til 
opvarmning i en mikrobølgeovn. Temperaturen på maden må ved levering 
maksimalt være + 10 ̊C. Maden leveres i hverdage i tidsrummet 8- 18, og der 
leveres mad til 7 dage af gangen. 

Krav til madens tilberedning
Leverandøren skal til enhver tid sikre hygiejnisk korrekt håndtering af maden i 
samtlige led af produktionen og distributionen. Dette betyder, at medarbejdere, 
som enten producerer eller distribuerer maden, skal have uddannelse i eller 
viden om hygiejnisk korrekt håndtering af maden. 

Leverandøren har en forpligtelse til at vejlede dig i korrekt opbevaring og 
tilberedning af den leverede mad. 

Krav til emballage 
Emballagen skal i alle produktionsformer være af et materiale, som yder 
indholdet en tilstrækkelig beskyttelse mod forurening eller lugt fra omgivelserne, 
og som forhindrer overførsel af forurening og lugt fra produktet til omgivelserne, 
og som ikke afgiver stoffer, der kan påvirke produktets smag, lugt eller farve mv. 

Emballagen skal være af et miljøvenligt materiale, som kan recirkuleres. 
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Hvis der vælges et engangssystem, skal emballagen kunne højforbrændes 
uden dannelse af giftstoffer. 

Emballagen skal være let at åbne for modtageren og af et let materiale, så 
modtageren kan løfte og bære den leverede mad. Leveres maden til dig i en 
transportkasse gælder det, at denne skal være let for dig at håndtere. 

Hvordan skal maden leveres? (kvalitetsmål for forsyningssikkerhed) 
Leveringen af madservice til dig som er nyvisiteret skal ske hurtigst muligt og 
senest 3 dage efter, at du er visiteret til madserviceordningen. Den leverede 
mad skal afleveres i dit hjem og må aldrig stilles udenfor. 

Leverandøren skal kunne levere madservice samtlige dage i året. 

Krav til madens kvalitet (kvalitetsopfølgning) 
Levnedsmiddelkontrollen har det overordnede ansvar for kontrol på 
fødevareområdet. Herudover sørger Center for Social- og Sundhedsmyndighed 
for, at der bliver foretaget en kvalitetsopfølgning med det formål at det sikres, at 
kvaliteten i den leverede mad er i orden.

Betaling for maden 
Der er egenbetaling for madservice, således du hver måned efter at have 
modtaget maden enten bliver trukket i sin pension, såfremt du har givet fuldmagt 
til dette eller får tilsendt en opkrævning. 

Afbestilling og bestilling af mad 
Fristen for afbestilling af madservice er kl. 12.00 dagen før leveringen. 
Afbestilling skal ske direkte til den valgte leverandør. Hvis man afbestiller senere 
end dette tidspunkt, skal man betale for maden. Telefonnummer fremgår af 
menuplanerne. 

Du har mulighed for at bestille gæsteportioner (dog ikke til større selskaber, 
fødselsdage mv.). Gæsteportioner og pris aftales og afregnes særskilt med den 
valgte leverandør af madservice.
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Der kan være mulighed for tilkøbsydelser ved de enkelte leverandører, og 
nærmere information omkring dette kan du rekvirerer ved din valgte leverandør.

Et godt arbejdsmijø er en forudsætning for en god hjælp til dig

Derfor:

• Vi kan kræve bedre adgangsforhold, og at husdyr lukkes inde ved 
leveringen af maden.

• Frederikshavn Kommune ønsker at sikre medarbejderne en røgfri 
arbejdsplads – og et sundt arbejdsmiljø. Dit hjem skal derfor være røgfrit 
mens hjælpen ydes. 

• Medarbejderen har tavshedspligt om forhold, de ser og hører i forbindelse 
med deres arbejde. Tavshedspligten gælder også efter 
ansættelsesforholdet er ophørt. 

• Medarbejderne må ikke modtage gaver eller lån. 
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Vedligeholdelsestræning
Denne kvalitetsstandard omhandler vedligeholdelsestræning. Er du interesseret 
i at læse de andre kvalitetsstandarder, findes de på Frederikshavn Kommunes 
hjemmeside www.frederikshavn.dk (Præcist websted vil følge), eller du kan 
henvende dig i Borgerservice og få dem udleveret. 

Vi har udarbejdet kvalitetsstandarder for genoptræning, vedligeholdelsestræning 
samt vejledende fysio- og ergoterapeutisk instruktion, som beskriver det politisk 
fastsatte serviceniveau, du kan forvente som borger i Frederikshavn Kommune. 
Derudover er der lavet folderen ”Generel Information”, der blandt andet 
beskriver, hvad du kan forvente af de medarbejdere og leverandører, der 
hjælper dig i det daglige, samt hvad der forventes af dig, samt 
kontaktinformationer og information vedr. klagevejledning mv. 
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Hvem kan få hjælp til Vedligeholdelsestræning?
Du kan tilbydes hjælp til vedligeholdelsestræning hvis du på grund nedsat fysisk 
eller psykisk funktionsniveau eller særlig sociale problemer, ikke ved egen 
træning eller anden indsats er i stand til at vedligeholde dit funktionsniveau. 

Hvad er målet med Vedligeholdelsestræningen?
Vedligeholdelsestræningen skal bidrage til at afhjælpe væsentlige følger af et 
nedsat funktionsniveau. Træningen skal således medvirke til, at du kan have et 
godt og selvstændigt liv ved så vidt, det er muligt, at forebygge yderligere 
svækkelse. 

Hvad kan du forvente i forhold til tildelingen af genoptræningen?
Du har senest 7 dage efter henvendelse krav på en konkret individuel vurdering 
af behovet for vedligeholdelsestræning. 

Det er en visitator i Center for Social- og Sundhedsmyndighed, der vurderer dit
behov og træffer afgørelse om tildeling af træningsydelser. Afgørelsen træffes 
på baggrund af de nødvendige oplysninger, herunder funktionsvurdering, 
lægeoplysninger mv. 

Visitatorens afgørelse sendes efterfølgende skriftligt til dig. Af afgørelsen 
fremgår, hvilken træningsydelse, der er tildelt, varigheden af træningen og det 
overordnede mål. 

Såfremt du har E-Boks får du meddelelsen her, og er du fritaget for digital post 
vil du modtage et brev i din postkasse

Hvis du modtager træning under den vederlagsfri fysioterapiordning, kan du ikke 
samtidig modtage samme træningstilbud i kommunalt regi. 

Hvad kan du forvente i forhold til udførelsen af træningen?
Som udgangspunkt tildeles vedligeholdelsestræningen 1 gang om ugen i op til 3 
måneder. Senest efter 3 måneder foretager visitator en individuel faglig 
revurdering af dit træningsforløb og dine mål. Vedligeholdelsestræningen 
tilrettelægges i sammenhæng med kommunens andre tilbud. 
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Vedligeholdelsestræningen påbegyndes indenfor 5 uger fra afgørelsen er truffet.

Træningen koordineres med andre kommunale indsatser. 

Vedligeholdelsestræningen foregår som hovedregel på hold, men kan i særlige 
tilfælde foregå individuelt. Vedligeholdelsestræningen kan foregå i dit eget hjem, 
på trænings- eller aktivitetscentre samt i forbindelse med ophold på 
aflastningsafdeling. 

Træningen påbegyndes indenfor en 1⁄2 time fra det aftalte tidspunkt. Forskydes 
dette bliver du kontaktet og ny tid aftales. 

Ved udførelsen af træningen tilstræbes, at det er den samme medarbejder/de 
samme medarbejdere, der udfører opgaverne. 

Træningen påbegyndes med en fysio- eller ergoterapeutisk undersøgelse samt 
formulering af mål for træningen. Dette sker i samarbejde med dig. 

Træningen tilrettelægges individuelt efter funktionsevne. Hvor det er relevant, 
giver fysio- eller ergoterapeuten vejledning og instruktion, til dig, dine pårørende 
og eventuelt plejepersonale.

Der er en forventning om du er motiveret for træningen.

I forbindelse med afslutningen af vedligeholdelsestræningen får du oplysninger 
om andre tilbud, hvor du selv kan fastholde og udvikle funktioner samt fortsætte 
din egentræning. 

Hvordan udføres træningen? 
Træningen udføres af ergo- og/eller fysioterapeuter. Andet personale kan ud fra 
en individuel faglig vurdering medvirke i udførelsen af træningen under 
supervision af terapeuterne. 

Træningen skal som udgangspunkt gennemføres på det planlagte tidspunkt. 
Hvis dette ikke er muligt omlægges træningen til et andet tidspunkt efter aftale 
med dig.
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Værd at vide om vedligeholdende træning og genoptræning.

Hvem leverer ydelsen 

Ergo- og fysioterapeuter i Træningsområdet Frederikshavn Kommune varetager 
genoptræningen og den vedligeholdende træningen i samarbejde med dig. 
Andet personale kan ud fra en individuel faglig vurdering medvirke i udførelsen 
af træningen under supervision af terapeuterne. 

Træningsområdets forpligtigelser 

Træningsområdet i Frederikshavn Kommune har pligt til at overholde de aftaler, 
der er indgået med dig. Hvis ergo- eller fysioterapeuten under særlige 
omstændigheder er nødt til at aflyse, skal du tilbydes en ny tid. Hvis ergo- eller 
fysio- terapeuten udebliver, skal du kontakte Træningsområdet i Frederikshavn 
Kommune. Du har ret til en ny tid. Træningsområdet i Frederikshavn Kommune 
vil tilstræbe, at det så vidt muligt altid er den samme ergo- eller fysioterapeut, 
der varetager din træning. 

Dine forpligtigelser 

Vi forventer, at du prioriterer og er motiveret for træningen. Du skal være i stand 
til aktivt at tage del i træningen og være i stand til at modtage instruktion/ny 
indlæring. Hvis du ikke prioriterer træningen og gentagne gange melder afbud 
eller udebliver fra træningen, vil træningen blive afsluttet. 

Hvis du er forhindret i at modtage træning på det aftalte tidspunkt, skal du give 
Træningsområdet Frederikshavn Kommune besked hurtigst muligt. Hvis du selv 
aflyser træningen, kan du ikke forvente at få en anden tid

Særlige forhold 

Medarbejderne er omfattet af Arbejdsmiljøloven, uanset om træningen foregår 
på et center, i træningslokaler, i nærmiljøet eller i dit eget hjem. Loven siger, at 
arbejdet skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Det vil sige, 
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at hjemmet skal være indrettet, så medarbejderen kan udføre arbejdet 
sikkerhedsmæssigt forsvarligt. 

Frederikshavn Kommune ønsker at sikre medarbejderne en røgfri arbejdsplads 
– og et sundt arbejdsmiljø. Der kan derfor ikke pålægges en medarbejder at 
arbejde, mens der ryges. Medarbejderen har tavshedspligt om forhold, de ser 
og hører i forbindelse med deres arbejde. Tavshedspligten gælder også efter 
ansættelsesforholdet er ophørt. 

Medarbejderne må ikke modtage gaver eller lån af brugeren. 

Kørsel til træning 

Hvis du på grund af din funktionsnedsættelse er ude af stand til at transportere 
dig selv til træning på kommunens træningscentre, kan kørsel søges iht. 
Servicelovens § 117. Der er en delvis egenbetaling på kørslen. 
Du skal i disse tilfælde rette henvendelse til visitator, som har bevilget 
træningen. 

Lovtekst - Servicelovens § 86. stk.1 og § 86 stk.2 

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk 
funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til 
en sygehusindlæggelse. 

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske 
færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk 
funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor. 
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Tilsynspolitik for 2016 Dato: 10.december 2015

Gældende for Frederikshavn Kommune 2016

Lovgrundlag

Tilsynspolitikken skal beskrive, hvordan kommunalbestyrelsen vil varetage 

tilsynspligten, hvis lovhjemmel er Retssikkerhedslovens § 16. Heraf fremgår det, at 

kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver 

løses, herunder indhold af tilbud samt den måde opgaverne udføres på. 

I forarbejderne til Retssikkerhedsloven beskrives det, at tilsynet skal være aktivt og 

påse, at borgerne får den hjælp, som de har krav på. Derudover skal det aktivt påses, 

at hjælpen har den kvalitet i udførelsen, som myndigheden har besluttet, at der skal 

være.

I Servicelovens § 151c er det fastsat, at kommunalbestyrelsen årligt skal vedtage og 

offentliggøre en politik for, hvordan tilsynet efter Retssikkerhedslovens bestemmelser 

varetages på hjemmehjælpsområdet.

Tilsynets indhold

Reaktivt tilsyn:

Kontrakt- og Tilsynsenheden behandler klagesager. Klagerne anvendes ikke blot 

reaktivt i forhold til den specifikke klage, men også i forhold til at tilrettelægge det aktive 

tilsyn med leverandørerne. Der foretages systematisk registrering af indkomne klager, 

hvilket giver overblik over generelle problematikker samt problematikker, der knytter sig 

til bestemte leverandører. Dette overblik anvendes i tilrettelæggelsen af det aktive 

tilsyn.

Klager over levering

Der foretages løbende behandling og opfølgning på henvendelser og klager angående 

levering af ydelser. Procedure for klager over levering af ydelser er, at borger i første 

omgang retter henvendelse til leverandøren. Hvis leverandøren medgiver klagen, 

indgår klagen ikke i tilsynet. Hvis leverandøren ikke medgiver klagen, skal 

leverandøren rette henvendelse til Center for Social- og Sundhedsmyndighed, der 

herefter behandler klagen. Hvis klagen medgives, pålægges leverandøren at ændre 

praksis. Alternativt kan der forekomme relevante sanktioner, som forelægges 

Socialudvalget. Klager kan derudover anvendes som udgangspunkt for aktivt tilsyn, 

som er beskrevet nedenfor.

Klager over visitering

Klager over visiteringen af hjælp og pleje registreres ligeledes systematisk. Klagerne 

behandles efter de almindelige klageregler, der indebærer, at Visitationsenheden 

revurderer sagen. Hvis der ikke gives fuldt ud medhold i klagen, sendes den til 

Ankestyrelsen, der træffer afgørelse i sagen. Der følges op på problematikker ved alle 

hjemviste klager.

Sagsnummer: 

11/10876

Forfatter:

Lars B. Leen

Emne:

Tilsynspolitik på 

hjemmehjælpsområdet
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Aktivt tilsyn

Årligt dialogmøde

Leverandørerne er kontraktmæssigt forpligtet til at deltage i et årligt dialogmøde. 

Myndighed og de aktuelle leverandører har mulighed for at sætte punkter på 

dagsorden. På mødet diskuteres de dagsordenssatte problemstillinger i samarbejdet 

mellem myndighed og leverandører med henblik på at sikre samarbejde, 

forventningsafstemning og kvalitet i forhold til levering af ydelserne. Derudover 

indeholder dialogmødet orientering om aktuelle emner.

Tilgængelighed ved døgndækkende telefon

Én gang årligt gennemføres stikprøvekontrol af leverandørers tilgængelighed af 

døgndækkende telefon.

Årlig kvalitetsundersøgelse

Formål: Der vil blive gennemført en årlig undersøgelse af kommunens leverandører. 

Undersøgelsen kan grundlæggende have til formål at undersøge om
 leverandørerne leverer de ydelser, som myndigheden truffet afgørelse om 

 ændringer i modtagernes funktionsniveau meldes tilbage til myndigheden i 

overensstemmelse med kontraktmæssige forpligtelser

 kvaliteten i de leverede ydelser er i overensstemmelse med den vedtagne 

kvalitetsstandard samt kommunens værdigrundlag

Fokusområder: Undersøgelsens fokus varierer fra år til år. Fokusområder kan for 

eksempel være følgende
 sammenhæng mellem visiterede og leverede ydelser

 tilbagemelding ved ændrede behov for ydelser

 brugertilfredshed

 personalets kompetencer

Metode: Metoderne varierer afhængigt af fokusområde og problemstillinger og kan 

blandt andet omfatte
 revisiteringer

 dokumentation af faktisk leveret tid

 interview af borgere

 interview af leverandørers personale/ledelse

 gennemgang/statistik fra journaler

 spørgeskemaundersøgelse

Undersøgelsens fokus og metode tilrettelægges fra år til år i Center for Social- og 

Sundhedsmyndighed. Tidspunkter, fokusområder eller metoder vil ikke nødvendigvis 

blive meldt ud på forhånd.  Undersøgelsen kan bestå af et enkelt/få fokusområder for 

alle leverandører eller af en række fokusområder for én eller flere udvalgte 

leverandører. Valg af emner til undersøgelse kan have udgangspunkt i indkomne 

klager, tidligere tilsyn eller andre forhold. 
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Tilsynets aktører

Tilsyn og opfølgning udføres på foranledning af Kontrakt- og Tilsynsenheden i Center

for Social- og Sundhedsmyndighed. Tilsyns- og opfølgningsopgaver kan udføres af 

medarbejdere fra Kontrakt- og Tilsynsenheden, øvrige medarbejdere fra Center for 

Social- og Sundhedsmyndighed, interne konsulenter eller private konsulentfirmaer. 

Tilsyns- og opfølgningsopgaverne kan ikke udføres af medarbejdere, der har tilknytning 

til den kommunale eller de private leverandører. I udførelsen af tilsyns- og 

opfølgningsopgaverne betragtes og behandles den kommunale leverandør på lige fod 

med private leverandører.

Opfølgning på tilsynet

Tilsynsopgavernes resultater og problemstillinger sendes til kommentering hos 

leverandørerne. Herefter følger en høringsfase, hvor Ældre- og/eller Handicaprådet 

høres. Tilsynets resultater, leverandørers kommentarer samt høringssvar sendes til 

politisk behandling, hvorefter Kontrakt- og Tilsynsenheden følger op på de politisk 

trufne beslutninger.

Revidering af tilsynspolitikken

Ultimo 2016 revideres tilsynspolitikken på baggrund af erfaringer og resultater af 

tilsynspolitikken i 2016 samt beslutninger om serviceniveau og kvalitetsstandard for 

2016. Den potentielt ændrede tilsynspolitik forelægges Socialudvalget til godkendelse 

og offentliggøres primo 2017.
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Aftale vedr. tværkommunalt samarbejde om
behandling for stof- og alkoholmisbrug

§ 1 – Formål 
Mellem de deltagende kommuner, jævnfør § 2, er indgået en samarbejdsaftale om varetagelse af 
dele af stof- og alkoholbehandlingsindsatsen i de 3 kommuner.

Samarbejdsaftalen har til formål at opfylde de enkelte kommuners forpligtelse på området i hen-
hold til bestemmelserne i Lov om Social Service og Sundhedsloven, således at udførelsen af de i 
samarbejdsaftalens § 3 skitserede opgaver, varetages af det tværkommunale behandlingscenter.

§ 2 – Aftalens parter
De deltagende kommuner er:

 Hjørring Kommune
 Frederikshavn Kommune
 Læsø kommune

§ 3 – Ydelser omfattet af aftalen
Samarbejdsaftalen omfatter varetagelse af følgende opgaver:

 Alkoholbehandling for voksne– ambulant behandling, jf. Sundhedsloven kapitel 40
 Stofbehandling for voksne – ambulant behandling, jf. Lov om Social Service kapitel 18
 Tilbud til unge – forløb for unge med stofmisbrug, jf. Lov om Social Service kapitel 18
 Pårørendesamtaler, jf. Lov om Social Service kapitel 3 (ydes som en integreret del af be-

handlingen)
 Anonym stofmisbrugsbehandling, jf. Lov om Social Service kapitel 18

Det bemærkes, at det kun er visse behandlingsydelser, der tilbydes gennem det tværkommunale 
samarbejde. 

Opgaver som udredning af misbrugere, indberetning af behandlingen til nationale registre, fore-
byggelse af hepatitis C, substitutionsbehandling og åben anonym rådgivning løses i den enkelte 
kommune. Det tværkommunale behandlingscenter tilbyder heller ikke døgnbehandling. 

§ 4 – Organisering og styring
Stk. 1. Det tværkommunale samarbejde er organiseret som en del af Hjørring Kommune. Det be-
tyder, at medarbejdere og leder har ansættelse i Hjørring Kommune, og at leder af BCNF i det 
daglige refererer til ledelsen i Hjørring Kommune.

Medarbejderne arbejder i det tværkommunale tilbud, og løser dermed opgaver for alle de delta-
gende kommuner.

Stk. 2. Enhver myndighedsafgørelse i forbindelse med misbrugsbehandlingen påhviler den enkelte 
kommune. Visitationskompetencen er fortsat placeret i den enkelte kommune.

Stk. 3. Det personalemæssige ansvar – i juridisk forstand – for de ansatte er placeret i Hjørring 
Kommune.
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Stk. 4. Til monitorering og kvalitetssikring af indsatsen er etableret en tværkommunal styregruppe 
bestående af direktører og fagchefer fra hver af de deltagende kommuner. Styregruppen træffer 
sine beslutninger ved enighed. 

Eventuelle ændringer i samarbejdsaftalen (eksempelvis vedrørende budget, normering, serviceni-
veau) drøftes i styregruppen og dernæst eventuelt i kommunalbestyrelserne. 

§ 5 – Kommunal medfinansiering og regnskabsprincipper
Stk. 1. De deltagende kommuners betaling (aconto) fastsættes på baggrund af en forholdsmæssig 
fordeling af udgifterne til det tværkommunale samarbejde. Fordelingen skal afspejle kommunernes 
forbrug af ydelser i BCNF.

Kommunernes bidrag til Behandlingscenter Nordenfjord beregnes på baggrund af den procentvise 
andel af forbruget de foregående to afsluttede år. Det vil sige, at kommunernes andel i 2017 findes 
ved at beregne andelen af kapaciteten i 2014 og 2015. 

Det vil inden udarbejdelsen af budget for 2017 blive afklaret, hvilken fordelingsfaktor, der skal an-
vendes til beregningen. Princippet for arbejdet er, at fordelingsnøglen skal afspejle kommunernes 
faktiske ressourcetræk.

Stk. 2. Betalingen beregnes for et år af gangen. Senest den 1. april fremlægges et endeligt regn-
skab med indtægter og udgifter. I den forbindelse fastsættes de deltagende kommuners betaling 
for det følgende år. Senest den 1. juni orienteres de deltagende kommuner om budget og betaling 
for det følgende år. 

Stk. 3. Styregruppen godkender budgettet. 

Stk. 4. Eventuelle revisionsbemærkninger vedr. samarbejdsaftalens regnskab vurderes af styre-
gruppen.

§ 6 - Salg af overskudskapacitet
Såfremt kommuner uden for dette samarbejde ønsker at benytte de i aftalen omfattede tilbud, kan 
det imødekommes mod betaling af en forud fastlagt betalingstakst, såfremt det i øvrigt er hen-
sigtsmæssigt og kan gennemføres.

§ 7 - Aftalens varighed
Stk. 1. Tiltrædelse af aftalen forudsætter politisk godkendelse i de deltagende kommuners kom-
munalbestyrelser.

Stk. 2. Aftalen træder i kraft 1.februar 2016 og løber indtil videre. Såfremt en aftalepart ønsker at 
udtræde af samarbejdet, skal dette meddeles med et varsel på 12 måneder.

Vedlagt
Bilag: Oplæg til rammer for Behandlingscenter Nordenfjord
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Underskriftsafsnit for de deltagende kommuner

Hjørring Kommune

Læsø Kommune

Frederikshavn Kommune
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Bilag til ”Aftale om vedr. tværkommunalt samarbejde om behandling for stof- og 
alkoholmisbrug”

Oplæg til rammer for:

BehandlingsCenter Nordenfjord | 

Et tværkommunalt misbrugsbehandlingstilbud 
Fra 1. februar 2016
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1. Indledning
Opgaverne i Region Nordjyllands Misbrugscenter overgik til kommunal drift pr. 1.maj 2011. I for-
længelse af overgangen, besluttede Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt og Læsø Kommune at 
indgå et tværkommunalt samarbejde om varetagelse af en del af opgaverne vedrørende mis-
brugsbehandling.

Jammerbugt Kommune har ønsket at udtræde af samarbejdet med virkning fra 2016, og dette do-
kument er et oplæg til det fortsatte samarbejde mellem Frederikshavn, Hjørring og Læsø Kommu-
ne. Som det blev formuleret i den første samarbejdsaftale, er formålet med at samarbejde om op-
gaverne på misbrugsområdet:

Det er således tanken, at der vil kunne opnås en højere faglig kvalitet og synergieffekt ved at sam-
le misbrugsbehandlingen i en fælles enhed, i modsætning til at hver kommune etablerer sin egen 
behandlingsenhed. Nøgleordene for det tværkommunale behandlingstilbud er kvalitet, fleksibilitet 
og mobilitet. 

Formålet med en tværkommunal opgaveløsning på misbrugsbehandlingsområdet er at fast-
holde en høj kvalitet i den ambulante misbrugsbehandling for borgerne i det nordlige Nordjyl-
land. Dette opnår kommunerne ved at sikre et bæredygtigt misbrugsbehandlingsmiljø med 
den tyngde af opgaver, der skal til for at fagområdet udvikles og vedligeholdes. På denne må-
de styrkes fastholdelses- og rekrutteringsmulighederne på området.
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2. Ydelser og model for organisering og visitation
Følgende afsnit beskriver de tilbud, der omfattes af det tværkommunale samarbejde, ligesom or-
ganisering, visitation og sagsgang præsenteres.   

2.1 Ydelser

Følgende opgaver overgik pr. 1. maj 2011 til de nordjyske kommuner fra Region Nordjyllands Mis-
brugscenter:

 Udredning
 Substitutionsbehandling og forebyggelse af hepatitis C
 Ambulant og dagbehandling, stof og alkohol
 Pårørendesamtaler om stof og alkohol
 Forældrerådgivning om rusmidler
 Åben anonym rådgivning
 Det mobile ungeteam (anonyme samtaleforløb + behandlingsforløb for unge med stofmis-

brug)

En del af opgaverne er placeret i det tværkommunale samarbejde, mens andre er placeret i de en-
kelte kommuner. Foruden ovenstående opgaver, er visitation til behandling placeret i den enkelte 
kommune, hvilket også var tilfældet forud for flytning af de øvrige opgaver.

Den indsats, som løses tværkommunalt, er den ambulante behandlingsindsats. De socialfaglige 
indsatser løses i den enkelte kommune, men i tæt samspil med behandlerne i den tværkommunale 
enhed.

Behandlingsindsatsen kan overordnet defineres som en målrettet indsats på baggrund af en sy-
stematisk udredning. Behandlingen er en individuelt tilrettelagt indsats, der tager udgangspunkt i 
en udredning, en visitation, en udarbejdet social handleplan og en behandlingsplan. 

Medarbejdere i den enkelte kommune varetager udredningen, visitationen og den sociale handle-
plan i tæt samarbejde med BCNF, som er specialiseret i at udarbejde behandlingsplanen og tilret-
telægge den individuelle behandlingsindsats. 
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2.2 Visitation og sagsgang

Følgende diagram viser opgaverne på misbrugsområdet:
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indberetning
(kommunal)

Behandling målrettet unge
(det mobile ungeteam)

Ambulante samtaler

Gruppeforløb (ambulant behand-
ling)

Visitation
(kommunal)

Henvendelse

Åben rådgivning
(kommunal)

Udslusning, forebyggende og 
opsøgende indsats

Substitutionsbehandling og fore-
byggelse af hepatitis C

K
o

m
m

u
n

al
t

Tv
æ

rk
o

m
m

u
n

al
t



10

3. Organisering af og principper for Behandlingscenter Nor-
denfjord

BehandlingsCenter Nordenfjord er etableret som et tværkommunalt samarbejde, som fra 2016 er 
organiseret i Hjørring Kommune. 

Samarbejdet betyder, at leder og medarbejdere har ansættelse i Hjørring Kommune, men udfører 
opgaver for hele det fælleskommunale samarbejde. De deltagende kommuner betaler deres re-
spektive andel af budgettet i BehandlingsCenter Nordenfjord til Hjørring Kommune.

De fysiske rammer og faciliteter leveres af den enkelte kommune, og indgår ikke i samarbejdet.

3.1 Styring og ledelse

BehandlingsCenter Nordenfjord forankres i Hjørring Kommune. For at sikre en tværkommunal ko-
ordinering er der etableret en tværkommunal styregruppe. Styregruppen består af direktører og 
fagchefer fra hver af de deltagende kommuner. 

Styregruppens opgave er at sikre en høj kvalitet i indsatsen i overensstemmelse med det aftalte 
serviceniveau. Styregruppen skal desuden afgøre tvister om den tværkommunale indsats samt 
monitorere indsatsen i samarbejde med lederen.

Styregruppen træffer beslutning om forslag til justering i serviceniveau (som skal behandles poli-
tisk) samt regulering af parametre i finansieringsmodellen. Styregruppen afholder møder 2 gange 
årligt eller efter behov. Frederikshavn Kommune leverer planlæggerbistand til styregruppen.

Der etableres desuden en politisk følgegruppe, som består af udvalgsformænd fra udvalgene i de 
tre kommuner. Følgegruppen mødes en gang årligt og drøfter resultater, effekter og udviklingsbe-
hov.

BehandlingsCenter Nordenfjord ledes i det daglige af en leder, som har det faglige og økonomiske 
ansvar for driften af den tværkommunale indsats. Lederen refererer til ledelsessystemet i Hjørring 
Kommune, hvor pågældende også er ansat. 

Lederen har det daglige ansvar for driften af den tværkommunale indsats og den overordnede ud-
vikling af behandlingsmodellen. Den behandlingsmæssige koordination skal sikre følgende:

 Et overblik over behandlingsforløbene fra start til slut 
 Sammenhæng mellem behandlernes kapacitet og opgavemængden 
 En koordinering af behandlingsindsatsen på tværs af kommunerne 

3.2 BehandlingsCenter Nordenfjord med 2 afdelinger

Behandlingsindsatsen i BehandlingsCenter Nordenfjord varetages af mobile behandlingsteams, 
som knyttes til afdelinger i Hjørring og Frederikshavn. Der er en sådan fleksibilitet i behandlings-
teamene, at det er muligt at flytte ressourcer mellem teamene, hvis der er behov for det i en perio-
de.

Misbrugsbehandlerne udfører behandling lokalt i begge afdelinger. Når der foregår individuel be-
handling i en afdeling, møder misbrugsbehandleren ind i den pågældende afdeling og har sin ar-
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bejdsplads her. For at sikre medarbejderne et fagligt bæredygtigt behandlingsmiljø, samt en base 
for deres arbejdsliv, vil de dog i udgangspunktet have basis i den ene af Behandlingscentrets afde-
linger. 

Den gruppebaserede behandling forudsætter, at der inden for et afgrænset geografisk område er 
et tilstrækkeligt antal klienter, der matcher og kan profitere af gruppebehandling. Med udgangs-
punkt i et fleksibelt behandlingskoncept vil det blive tilstræbt at kunne tilbyde gruppebehandling i 
begge afdelinger. 

Afdeling Hjørring
Afdeling Frederiks-

havn/Læsø

 Ambulante 
samtaler

 Det Mobile 
Ungeteam

 Gruppebe-
handling, når 
hold kan 
samles

 Ambulante 
samtaler

 Det Mobile 
Ungeteam

 Gruppebe-
handling, når 
hold kan 
samles

BehandlingsCenter Nordenfjord
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4. Behandlingstilgang og ydelser
BehandlingsCenter Nordenfjord løser behandlingsopgaverne ved etablering af behandlingsteams, 
som udfører behandlingen lokalt i afdelingerne efter efterspørgsel. Formålet med at organisere 
indsatsen i mobile behandlingsteams er at sikre et fagligt bæredygtigt behandlingstilbud, som sam-
tidig er mobilt og fleksibelt, og som i udgangspunktet kan tilbyde behandling, hvor der aktuelt er ef-
terspørgsel efter det.  

Behandlingstilgangen i BehandlingsCenter Nordenfjord er familieorienteret, hvilket blandt andet be-
tyder, at grundlaget for den individuelle behandlingsindsats er en systematisk kortlægning af den 
afhængiges samlede livssituation. Herunder kortlægges psykiske og somatiske lidelser, netværk, 
arbejdsmæssig situation samt familiens samlede livssituation.

Behandlingsgarantien betyder, at kommunerne skal iværksætte behandling for både alkohol- og 
stofmisbrugere senest 14 dage efter, at borgeren har henvendt sig til kommunen med ønske om at 
komme i behandling. 

4.1 Behandlingsprincipper og -metoder

4.1.1 Behandlingstilgang

Behandlingstilgangen i BehandlingsCenter Nordenfjord har udgangspunkt i kognitive og adfærds-
terapeutiske principper. Kognitiv adfærdsterapi er en specialiseret evidensbaseret behandlings-
form.

Inden for den kognitive misbrugsbehandling betragtes misbrug af rusmidler som en psykisk uba-
lance, og i behandlingen arbejdes der på at omstrukturere den afhængiges tanker og følelser, for 
derigennem at ændre den uhensigtsmæssige adfærd. 

Den kognitive behandlingsmodel anvendes individuelt og tilpasses således, at den matcher den 
enkeltes funktionsniveau, problematik og behandlingsbehov.

Der er god effekt ved at kombinere den kognitive tilgang og den adfærdsterapeutiske tilgang. Nye 
målgrupper – f.eks. udviklingshæmmede med misbrug – kan ikke i tilstrækkelig grad profitere af 
den kognitive tilgang og har behov for en mere praktisk pædagogisk indsats. I de tilfælde, hvor 
borgeren ikke er så stærk kognitivt, kan der med fordel arbejdes ud fra adfærdsterapeutiske red-
skaber såsom hjemmeopgaver og øvelser, således at der er fokus på ”learning by doing”.

På baggrund af en vurdering af den enkeltes behov kan andre tiltag også inkluderes i misbrugsbe-
handlingen. Det kan eksempelvis være psykiatrisk eller psykologisk vurdering og udredning. 

Behandlingstilgangen i BehandlingsCenter Nordenfjord tager udgangspunkt i en kvalificeret udred-
ning, som foretages af kommunerne. De 3 kommuner arbejder med den samme metode til udred-
ning af den enkelte borgers misbrugsmønster. 

Den misbrugsfaglige udredning og handleplan skal indtænkes i de sociale handleplaner. Udarbej-
delsen af en social handleplan, som er det overordnede redskab til at sikre en sammenhængende 
handleplan i blandt andet komplekse borgerforløb, er et kommunalt ansvar.

Behandlingsmæssigt anvendes samme behandlingstilgang og principper i forhold til alkohol- og 
stofmisbrugere. Stofmisbrugerne og alkoholmisbrugerne har imidlertid forskellige karakteristika, 
som gør, at de i gruppebehandlingen ikke behandles i samme gruppe. Hos stofmisbrugerne er der 
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en hyppigere forekomst af anden psykisk lidelse, gruppen bærer i højere grad præg af vanske-
ligheder ud over misbruget, og endelig er gruppen ofte yngre og udviser en større ustabilitet end 
gruppen af alkoholmisbrugere. Forudsætningen for at have et mere stabilt behandlingsforløb for 
alkoholmisbrugere er derimod bedre, fordi brugerne oftere er ældre, og oftere også er tilknyttet ar-
bejdsmarkedet.

4.1.2 Fleksibilitet i anvendelsen af gruppebehandling

Behandlingscenter Nordenfjord vil afprøve en behandlingsmodel, hvor gruppebehandlingen an-
vendes meget fleksibelt og knyttes tættere sammen med de ambulante individuelle samtaler. Tidli-
gere erfaringer har vist, at det kan være vanskeligt at samle hold på 8-10 deltagere til deltagelse i
gruppebaseret dagbehandling 3-4 gange ugentligt. Der er behov for en model, der tillader en større 
matchning af de enkelte borgeres misbrugsprofil, aktuelle misbrug samt eventuelle psykiske pro-
blemstillinger. 

Fordelen ved gruppebehandling er, at borgerne lærer af hinandens erfaringer, får et bredere per-
spektiv på egen livssituation og får hjælp til at danne sociale netværk med andre, der ønsker at 
komme ud af sit misbrug.

Fleksibiliteten består i at indføre løbende optag til gruppebehandling, tilrettelægge forløb i mindre 
men bedre matchede grupper, der giver mulighed for at etablere tilbud til særlige målgrupper, samt 
lukke op for, at det er muligt at deltage i både gruppebehandling og samtidig indgå i et individuelt 
ambulant samtaleforløb. 

Gruppebehandlingskonceptet dækker både alkoholbehandling og stofbehandling – dog hver for 
sig. Det er muligt at deltage i grupperne på tværs af kommunerne. For borgere, som både går til 
individuelle ambulante samtaler samt deltager i gruppebehandling, kan det betyde, at de tilknyttes 
to forskellige adresser. Det tilstræbes at lave gruppebehandling lokalt, men ved manglende efter-
spørgsel oprettes holdet der, hvor flest har lettest ved at komme til.  

Gruppebehandlingsmodellen kan opsummeres til følgende karakteristika:

 Løbende optag 
 Varigheden af deltagelse i gruppebehandling er forskellig og afhænger af den enkelte kli-

ents behov 
 Mindre grupper på 5-6 deltagere
 Matchning af deltagere i forhold til blandt andet misbrugsprofil, aktuelt misbrug mv. 

I det følgende konkretiseres ydelserne i BehandlingsCenter Nordenfjord. 

4.2 Ydelser i BehandlingsCenter Nordenfjord

Ydelserne i BehandlingsCenter Nordenfjord deles i det følgende op i stof- og alkoholbehandling, 
indsatsen overfor unge samt pårørendesamtaler. Tilgangen er i udgangspunktet familieorienteret, 
hvilket vil sige, at familien forsøges inddraget i behandlingen og at der tages udgangspunkt i bor-
gerens hele livssituation.

Behandlingscenter Nordenfjord yder ambulant behandling gennem samtaler til alkoholmisbrugere
og stofmisbrugere. Den individuelle behandling foregår lokalt i de 2 afdelinger. Herudover yder be-
handlingscentret gruppebehandling til stof- og alkoholmisbrugere. Gruppebehandlingen foregår i 
udgangspunktet lokalt i de 2 afdelinger, men ved lav efterspørgsel kan det være nødvendigt at 
samle grupper på tværs af kommunerne. 
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Borgerens behandlingsplan vurderes løbende i et samspil med den sagsbehandler, som har visite-
ret borgeren til behandling. Behandlingsplanen justeres om nødvendigt.

Det mobile ungeteam har sin egen særlige målgruppe - unge under 25 år og udgør sit eget team. 
Det mobile ungeteam har base i Hjørringafdelingen, men vil i praksis arbejde ude i marken for at
møde de unge, hvor de færdes i nærmiljøet. Det mobile ungeteam arbejder sammen med de øvri-
ge teams i behandlingscentret.

4.2.1 Ydelsernes lovgrundlag

Lovgrundlaget for alkoholbehandling er Sundhedslovens kapitel 40- § 141: Kommunerne tilbyder 
vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere, som iværksættes senest 14 dage efter, at alkohol-
misbrugeren har henvendt sig til kommunen med ønske om at komme i behandling. Behandlingen 
skal ydes anonymt hvis borgeren ønsker det. 

Lovgrundlaget for stofbehandling er Servicelovens kapitel 18- § 101: Kommunerne tilbyder be-
handling af stofmisbrugere, som skal iværksættes senest 14 dage efter henvendelsen til kommu-
nen. 

Lovgrundlaget, der ligger til grund for Det Mobile Ungeteams ydelser, er Servicelovens § 101: 
Kommunerne tilbyder behandling af stofmisbrugere, som skal iværksættes senest 14 dage efter 
henvendelsen til kommunen. Samt Servicelovens § 11: Kommunerne skal sørge for at forældre 
med børn og unge eller andre, der faktisk sørger for et barn kan få en gratis familieorienteret råd-
givning til løsning af vanskeligheder i familien. Kommunen er forpligtiget til ved opsøgende arbejde 
at tilbyde denne rådgivning til enhver, som på grund af særlige forhold må antages at have behov 
for det. 

4.2.2 Individuel behandling – stof og alkohol

Borgeren kommer til samtale med en behandler i den lokale afdeling, typisk én gang ugentligt, men 
hyppigheden afhænger af en individuel vurdering. Varigheden af den enkelte samtale er cirka en 
time, men kan variere efter den enkeltes behov. 

Under dele af forløbet er der hjemmearbejde. Pårørende inddrages i det omfang, det vurderes 
hensigtsmæssigt. Varigheden af den ambulante behandling kan variere, men varer normalt 3-6 
måneder for alkoholmisbrugere og 6-9 måneder for stofmisbrugere.

Misbrugsbehandleren vurderer gennem de individuelle samtaler, om borgeren kan profitere af be-
handling i gruppe, eventuelt som supplerende behandling til de individuelle samtaler. Hvis dette er 
tilfældet, motiveres borgeren til at deltage i gruppebehandling og matches til en gruppe.  

Den individuelle behandling kan i de fleste tilfælde foregå anonymt, såfremt borgeren ønsker dette.

4.2.3 Gruppebehandling – stof og alkohol

Borgeren kommer til behandling i gruppe 1-2 gange ugentligt (eventuelt suppleret med individuel 
ambulant behandling – se ovenfor). Der vil typisk være tale om mindre grupper af 5-6 deltagere. 
Der er tale om en vejledende beskrivelse, idet gruppebehandlingsforløbene løbende vil blive til-
passet de individuelle behov, der viser sig.
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Der er løbende optag til gruppebehandling. De enkelte deltagere matches, så de passer bedst mu-
ligt sammen. Under dele af forløbet er der hjemmearbejde. Pårørende inddrages i det omfang, det 
vurderes hensigtsmæssigt.

Den gruppebaserede behandling kan i de fleste tilfælde foregå anonymt, såfremt borgeren ønsker 
dette.

4.2.4 Ungeindsatsen - Det mobile ungeteam

Ungeindsatsen retter sig mod unge med stofmisbrug og indeholder 3 typer tilbud: Anonyme forløb, 
ambulante forløb og forældre/pårørende samtaler.

Anonyme forløb for unge med stofproblemer
Behandlingscenter Nordenfjord yder gennem Det Mobile Ungeteam anonyme forløb for unge med 
stofproblemer. Det anonyme forløb består af op til 3 forebyggende og motiverende samtaler, som 
har påbegyndt et eksperiment med stoffer. Formålet med disse samtaler er at stoppe eksperimen-
terne, før de udvikler sig til et decideret misbrug. Samtalerne foregår hovedsageligt i den unges 
nærmiljø. Det kan eksempelvis være i hjemmet, på skolen eller på en institution. 

Ambulante behandlingsforløb for unge med stofproblemer
Det ambulante behandlingsforløb iværksættes typisk efter et anonymt forløb. Samtalerne foregår 
hovedsageligt i den unges nærmiljø. Ved opstart af et behandlingsforløb, skal kommunen involve-
res, da de er den bevilgende myndighed. Såfremt den unge er under 18 år, skal forældrene give 
deres samtykke.

Et ambulant behandlingsforløb varer typisk 4-6 måneder, og der er oftest samtaler en gang om 
ugen. Den unges forældre forsøges gerne inddraget, og desuden kan det være gavnligt, at en 
eventuel kontaktperson eller sagsbehandler deltager. Det er op til den unge at godkende, hvem 
der kan deltage i samtalen. 

Forældre/pårørendesamtaler og rådgivning
Det mobile ungeteam tilbyder forældrerådgivning til de forældre, som har unge tilknyttet teamet. 
Dette foregår både som rådgivningssamtaler i hjemmet, samt via forældreaftener, hvor det er mu-
ligt at møde andre, som er i samme situation som en selv. 

4.2.5 Pårørendesamtaler

Med bevidsthed om, at et misbrug i en familie berører alle familiemedlemmer tilbyder Behandlings-
center Nordenfjord pårørendesamtaler med borgerens ægtefælle, samlever, børn og forældre. 
Formålet er at give specifik hjælp til de pårørende med de relevante problemer, de måtte have som 
følge af deres pårørendes misbrug. Desuden får de pårørende mulighed for at få et generelt indblik 
i, hvad det indebærer for borgeren at være i behandling.
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4.2.6 Efterbehandlingsforløb

BehandlingsCenter Nordenfjord faciliterer efterbehandlingsforløb for borgere, som har været i be-
handling. Dette sker gennem etablering af netværk, som drives af frivillige og af borgerne selv.

5. Økonomi og personale

I følgende afsnit beskrives den økonomiske og personalemæssige ramme for BehandlingsCenter 
Nordenfjord, herunder principperne for fordeling af udgifter mellem de deltagende kommuner.

5.1 Den økonomiske ramme

Der tages udgangspunkt i en økonomisk driftsramme for Behandlingscenter Nordenfjord, som sva-
rer til budgettet for 2015 fratrukket Jammerbugt Kommunes andel.

Budgettet for 2016 er på 4.986.603 kr.

Bevægelse  ÅTD 2014 Korrigeret  budget 2014 Korrigeret budget 2015 Budget 2016

Budget 5.512.615,73 5.706.817,00 5.737.352,00 4.986.603,00

Fast løn                   4.851.107,95       4.539.305,00                       4.934.128,00 4.591.101,00

5.2 Den personalemæssige ramme

Personalemæssigt tilpasses Behandlingscenter Nordenfjords normering fra 2016 i forlængelse af 
Jammerbugt Kommunes udtræden. Fremadrettet bemandes Behandlingscenter Nordenfjord derfor 
som udgangspunkt med 10 medarbejdere inklusiv leder. 

Den mest hensigtsmæssige fordeling af medarbejderressourcerne vurderes løbende.
Udgangspunktet for fordelingen er følgende:

 1 leder (37 timer)
 1 administrativ medarbejder (deltid)
 2 misbrugskonsulenter til ungeindsats (37 timer)
 6 misbrugsbehandlere, stof og alkohol (37 timer)

5.3 Fordelingsnøgle

Kommunernes bidrag til Behandlingscenter Nordenfjord beregnes på baggrund af den procentvise 
andel af forbruget de foregående to afsluttede år. Det vil sige, at kommunernes andel i 2017 findes 
ved at beregne andelen af kapaciteten i 2014 og 2015. 
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Det vil inden udarbejdelsen af budget for 2017 blive afklaret, hvilken fordelingsfaktor, der skal an-
vendes til beregningen. Princippet for arbejdet er, at fordelingsnøglen skal afspejle kommunernes 
faktiske ressourcetræk.

At andelen beregnes over to år, sikrer en vis kontinuitet i kommunernes bidrag, og gør det dermed 
nemmere for den enkelte kommune at planlægge økonomien. 

5.4 Budget

Den økonomiske ramme for Behandlingscenter Nordenfjord tager afsæt i Behandlingscenter Nor-
denfjords budget i 2015.

Budget for Behandlingscenter Nordenfjord 2016

Lønudgifter 4.391.100 kr.
IT (IT-drift og support, herunder indkøbs- og driftsudgifter til pc, mobiltele-
fon, printer, papir mv.)

145.500 kr.

Transportudgifter 85.000 kr.
Uddannelse og supervision 115.000 kr.
Forsikring 50.000 kr. 
Tilsyn 110.000 kr.
Diverse 90.000 kr.
I alt 4.986.600 kr.

5.4.1 Lønudgifter

Lønudgifterne er estimeret ud fra et personalegrundlag på 10 medarbejdere.

Lønudgifter

1 leder (37 timer) kr.
1 administrativ medarbejder (deltid) kr.
2 misbrugskonsulenter til ungeindsats (37 timer) kr.
6 misbrugsbehandlere, stof og alkohol (37 timer) kr.
I alt - 10 medarbejdere 4.391.000 kr.

5.5 Kapacitet

Den normering, der er beskrevet i det ovenstående, er beregnet til at håndtere 180 aktive borger-
forløb. Såfremt efterspørgslen er markant større end dette antal, med deraf afledte udgifter som 
konsekvens, tilføres Behandlingscenter Nordenfjord ressourcer svarende til opdriften. Sådanne
problemstillinger drøftes i den tværkommunale styregruppe. 

Den tværkommunale styregruppe vurderer årligt fordelingen mellem de respektive kommuners for-
brug af kapaciteten i BCNF. Styregruppen kan ændre den økonomiske fordeling mellem kommu-
nerne, hvis det vurderes nødvendigt. 
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Betalingen beregnes for et år ad gangen. Senest den 1. april fremlægges et endelig regnskab med 
indtægter og udgifter. I den forbindelse fastsættes de deltagende kommuners endelige betaling 
ved en forholdsmæssig fordeling af de faktiske udgifter i det foregående år. Det kan ligeledes afta-
les, at en eller flere kommuner tilkøber ekstra kapacitet.

Senest den 1. juni orienterer BehandlingsCenter Nordenfjord de deltagende kommuner om budget 
og betaling for det følgende år. Styregruppen godkender budgettet.
Eventuelle revisionsbemærkninger vedr. samarbejdsaftalens regnskab vurderes af den tværkom-
munale styregruppe.

5.6 Salg af overskudskapacitet

Såfremt kommuner uden for dette samarbejde ønsker at benytte de i aftalen omfattede tilbud, kan 
det imødekommes mod betaling af en forud fastlagt betalingstakst, såfremt det i øvrigt er hen-
sigtsmæssigt og kan gennemføres.

5.7 Aftalens varighed

Tiltrædelse af aftalen forudsætter politisk godkendelse i de deltagende kommuner.

Samarbejdsaftalen træder i kraft 1. februar 2016 og løber indtil videre. Såfremt en aftalepart øn-
sker at udtræde af samarbejdet, skal dette meddeles med et varsel på 12 måneder.
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Indledning  

På vegne af Socialudvalget, Frederikshavn Kommune har vi i løbet af 2015 gennemført et skærpet og 

fokuseret tilsyn på hjemmeplejeområdet. Udvalget modtog en delrapport, som viste resultaterne frem 

til medio 2015, hvor vi hos alle 4 leverandører havde besøgt omkring halvdelen af det antal borgere, 

som var udtaget til stikprøve hos hver leverandør.  

Hovedrapporten viser de samlede resultater. Det vil sige resultaterne fra alle besøgene hos borgerne 

og leverandørerne i forsommeren og her i november. 

Baggrunden for tilsynet er et særligt politisk fokus på området blandt andet begrundet i forskellige ”sa-

ger” og justeringer af ydelsesniveauet. Udvalget ønskede således en opfølgning af kvaliteten på de 

forskellige ydelsesområder. 

Foruden den generelle vurdering af kvaliteten af de leverede ydelser ønskes der særligt fokus på: 

 Får borgeren den visiterede ydelse i den rette kvalitet?  

 Modsvarer de udførende medarbejderes kvalifikationer fuldt ud kravene til ydelsernes udfø-
relse og kvalitet? 

 Er kvaliteten af og sikkerheden i hjælp til borgere med håndteringen af deres medicin i orden 
og i øvrigt i overensstemmelse med gældende regler og krav på området?   
 

Ved undersøgelsen start var der overordnet 3 private og én kommunal leverandør. Sidstnævnte er 
opdelt i et større antal grupper. Én af de private leverandører er under processen blevet overdraget til 
et nyt selskab. Det drejer sig samlet set om følgende leverandører. 
 

 Frederikshavn Kommunes Hjemmepleje (personlig pleje og praktisk hjælp) 

 Aktiv Hverdag (personlig pleje og praktisk hjælp)  

 IMS Service (personlig pleje og praktisk hjælp) (virksomheden gik konkurs umiddelbart efter 
vores tilsyn) 

 MG Hjemmepleje (personlig pleje og praktisk hjælp) blev undervejs overdraget til Din Hjemme-
pleje.  
 

I undersøgelsen har vi koncentreret vi os om dels den borgeroplevede kvalitet og dels den konstater-
bare kvalitet hos borgeren i forhold til Frederikshavn Kommunes ydelses- og Kvalitetskatalog for om-
rådet, leverandørkontrakt, lokale retningslinjer med mere og de konkrete bevillinger til de omfattede 
borgere. Fokus har i særlig grad været den borgeroplevede kvalitet. Særligt for så vidt angår den re-
habiliterende del af indsatsen er vi orienterede om, at den kommunale leverandør har arbejdet med 
blandt andet dette aspekt igennem en længere periode end tilfældet er for de private leverandører. 
 
I afsnittet Forberedelse og fremgangsmåde beskriver vi, hvordan vi har gennemført opgaven. Herefter 

beskriver vi nogle af kravene fra leverandørkontrakten. Endelig følger afsnittet Hovedkonklusioner. I 

det afsnit beskriver vi dels den generelle kvalitet og dels de særlige fokusområder. Det er også her, at 

vi kommer med konklusioner og anbefalinger. For de særskilte resultater af tilsynene for de 4 leveran-

dører henviser vi til 4 leverandørrapporter, som alle er vedlagt som bilag. 

Forberedelse og fremgangsmåde 

Forud for tilsynene har vi, efter forudgående aftale, besøgt alle leverandører og herunder stort set alle 

de kommunale grupper. Enkelte af dem har samme gruppeleder, og her har lederen fortalt om forhol-

dene i grupperne.  

Frederikshavn Kommune orienterede på forhånd leverandørerne, også om vores forbesøg og bag-

grunden for dem. Formålene med forbesøgene var dels at hilse på og orientere om tilsynene, dels at 

få indtryk af, hvordan opgaven organiseres og dokumenteres m.v.  
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Ved tilsynene er vi mødt uanmeldt op hos leverandøren. De er blevet afviklet i tidsrummet mellem kl. 

6.30 og 20.00 på hverdage. Her udvalgte vi et antal borgere efter nærmere fastlagte kriterier, herunder 

at de modtager hjælp samme dag eller i dagene før. For modtagere af kun praktisk hjælp (rengøring) 

er der i et par tilfælde gået to dage, hvis vi mødte op en mandag. Vi har endvidere udvalgt borgere, 

som er omfattede af LMIEL-indsatsen, og borgere, der modtager støtte fra leverandører, som social-

psykiatrien og hjemmesygeplejen. Hvis leverandøren vurderede og dokumenterede, at det af den ene 

eller anden årsag ikke var relevant at besøge en af de udvalgte borgere, blev der udvalgt en ny. Vi har 

sikret os, at besøgene er blevet fordelt geografisk, at bevillingstype, -årsag og -omfang varierede, at 

aldersspredningen blev størst mulig, og at vi talte med både mænd og kvinder. 

Med leverandørens hjælp sikrede vi os også, at borgerne eller i nogle tilfælde deres pårørende havde 

relevante forudsætninger for at svare på spørgsmålene. Omkring 20 af besøgene blev gennemført, 

fordi der var en pårørende/ægtefælle i hjemmet, som kunne støtte den udvalgte borger under vores 

besøg. Undervejs har vi også besøgt enkelte borgere, som har særligt komplekse behov, og som hav-

de svært ved at give deres mening til kende.  

Leverandøren kontaktede de udvalgte borgere for at spørge dem, om vi måtte besøge dem. Kun gan-

ske få borgere ønskede ikke besøg. Der blev så udvalgt en ny borger i stedet. Borgerbesøgene er 

foregået i tidsrummet mellem kl. 8.00 og 17.00. Mange borgere har uopfordret tilkendegivet, at de sy-

nes, at det var relevant, at deres stemme blev hørt i processen. 

For alle borgere har vi gennemgået som minimum: ydelsesoversigt, handleplan og køreliste, hvoraf 

borgerens ydelse og leveringstidspunkt på dagen fremgik samt i flere tilfælde en medicinoversigt. Vi 

har også i udvalgte tilfælde gennemgået supplerende borgerdata i IT-systemet, herunder standardfo-

kusområder, plejestandardfokusområder og notater, også vedrørende andre borgere end de besøgte, 

samt tilgængeligt materiale, hvor borgerne har kunnet fremvise det. Det er kommunikationsbøger mel-

lem borger og hjemmeplejen, medicinskemaer, dokumentation for medicingivning samt handleplaner, 

kalendere og lignende.  Desuden har vi med borgernes tilladelser set deres hjem, hvor det har været 

relevant. 

Til eget brug anvendte vi en spørgeguide for at sikre, at vi ”kom hele vejen rundt” hos alle borgere og 

fik stillet de rigtige spørgsmål. Spørgsmålene til den enkelte nuanceredes og blev tydeliggjort i forhold 

til dennes formåen. På den måde sikrede vi os, at borgerne blev spurgt om det samme, under naturlig 

hensyntagen til individuelle forhold og særlige handicaps (eksempelvis tab af syn, hørelse og kognitive 

færdigheder).  Rammen for dem var 18 spørgsmål. Vore egne observationer ved besøgene indgår 

også i grundlaget for vurderingerne. Rapporten omfatter resultaterne for det antal borgere fordelt på 

leverandør, som fremgår af nedenstående tabel. 

 

Leverandører Antal borger-
samtaler 

IMS Service 29 

Aktiv Hverdag Hjemmepleje 25 

MG Service/ Din Hjemmepleje 26 

Frederikshavn Kommunes 

Hjemmepleje 

110 

I alt 190 
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Vi har talt med medarbejdere, både fastansatte, afløsere, vikarer og elever. De repræsenterer dag-, 

aften- og natpersonale samt planlæggere og gruppeledere. Resultaterne fra samtalerne her indgår 

også i vores vurderinger. Vi har gennemgået flere medarbejderoversigter for at danne os et overblik 

over leverandørens samlede kompetencer, grundlag for opgaveløsningen, herunder introduktionsma-

teriale, ”afløsermapper”, interne meddelelsesbøger, retningslinjer o.a. 

Vi har undervejs overværet møder omhandlende triagering og rehabilitering samt deltaget i teammø-

de, planlægnings- og overleveringsmøder mv.  

Hos nogle leverandører har borgerbesøgene givet os anledning til henvendelse til vores kontaktper-

son i Frederikshavn Kommune, som har handlet på henvendelsen umiddelbart efter vores besøg.  

Besøgene har fundet sted i perioden fra den 20. maj til og med den 25. november. 

Om indholdet i leverandørkontrakten fremhæves blandt andet 

Værdigrundlag 

Med henblik på at sikre borgerens livskvalitet skal leverancen af personlig pleje og/eller praktisk hjælp 

altid ske med et forebyggende og sundhedsfremmende sigte med henblik på at øge borgerens hand-

lekompetence ud fra det til enhver tid gældende kommunale værdigrundlag på området. 

Om leveringen af pleje/og eller hjælp, herunder informationspligt 

Leverandøren er som hovedregel forpligtiget til i CSC Omsorg at advisere kommunen om samtlige 

forhold, både varige og midlertidige ændringer, der har betydning for leverance af plejen/hjælpen. Ad-

visen skal altid indeholde en faglig vurdering af de konstaterede ændringer i borgerens samlede be-

hov for pleje/hjælp over døgnet. 

Kontaktperson 

Leverandøren skal indarbejde princippet om én fast kontaktperson for hver enkelt borger, dvs. at det 

skal tilstræbes, at det i videst muligt omfang er den/de samme medarbejdere, der kommer i borgerens 

hjem. 

Dokumentation 

Leverandøren er til enhver tid forpligtiget til at sikre dokumentation for den leverede pleje/hjælp mv. 

Der påhviler i den forbindelse leverandøren pligt til at notere oplysninger, som har betydning for den 

tildelte pleje/hjælp. 

Samarbejde 

Leverandøren er forpligtet til på konstruktiv måde at samarbejde med samtlige aktører, som tildeler 
eller leverer pleje/hjælp til borgerne, samt deltage i de møder der måtte afholdes/som Kommunen i 
øvrigt indkalder til. 
 
Krav til medarbejderne 
 
Medarbejdere, der udfører personlig pleje og praktisk hjælp, skal som udgangspunkt have en sund-
heds- eller socialfaglig uddannelse. Ved mangel på ansøgere med en sundheds- eller socialfaglig ud-
dannelse, kan leverandøren ansætte ikke-uddannede medarbejdere. 
 
Dette forudsætter imidlertid, at der senest seks måneder efter ansættelsen af en ikke-uddannet med-
arbejder, udarbejdes en uddannelsesplan for vedkommende. I ferieperioder, i denne sammenhæng 
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afgrænset af Kommunens skolers feriekalender, kan der i begrænset omfang anvendes ikke-uddan-
nede afløsere. 
 
 
Hovedkonklusioner 

 

 Det er vores overordnede og generelle vurdering, at borgerne modtager de ydelser, de er visi-
teret til og i en acceptabel kvalitet, og at der er overensstemmelse mellem kørelisterne, de visi-
terede ydelser og de beskrivelser, der fremgår af handleplanerne. I et par tilfælde har der dog 
været tvivl om, hvorvidt der rent faktisk blev leveret det, borgerne var bevilget. Niveauet i kvali-
teten varierer fra leverandør til leverandør og også internt i de kommunale grupper. For de pri-
vate leverandører vedkommende hænger det, efter vores vurdering, sammen med uddannel-
sesniveau i medarbejdergruppen og den ledelsesmæssige støtte på, også på det faglige om-
råde    

 
 Det er vores generelle vurdering, at medarbejdernes kvalifikationer i bred forstand modsvarer 

kravene til ydelsernes udførelse og kvalitet. Der er, særligt i de kommunale grupper, en god 
forståelse for nødvendigheden af en helhedsorienteret indsats, herunder i samarbejdet med 
socialpsykiatrien og gennem inddragelse af eksperter.  For alle leverandører gælder det, at der 
er behov for at understøtte det faglige miljø blandt andet gennem på nogle områder målrettet 
uddannelse, faglige forudsætninger og ledelsesmæssig tæt støtte. Der er et langt større behov 
for, hos de private leverandører, at sikre en tilstrækkelig faglighed, også gennem ansættelse af 
uddannet personale. Den opgave bør de prioritere meget højt, hvis man fuldt ud og fortsat skal 
sikre, at kvalifikationer og krav modsvarer hinanden, jf. leverandørkontrakten mht. uddannel-
sesniveau. Dette også set i lyset af en på området generel stigning i kompleksitet i borgernes 
behov og årsagerne her til. De forhold pegede vi også på efter første besøgsrunde.  
 

 Om samarbejdet med de kommunale eksperter og andre interne og ekstern samarbejdspartne-
re får vi oplyst, at det fundgere godt og smidigt. Vi hører om flere eksempler, som efter vores 
vurdering samlet set kvalificerer indsatsen.  
 

 Alle leverandører udviser stort engagement omkring den rehabiliterende tilgang. I løbet af ef-
teråret er der taget flere initiativer, herunder uddannelse af medarbejdere. Vi ser flere eksem-
pler på beskrivelser af, hvordan ydelserne omsættes til handling i samarbejde med borgerne. 
Den form for beskrivelser kan med fordel bruges i alle handleplaner, næsten uanset ydelsernes 
karakter, jf. også Kommunens værdigrundlag og leverandørkontrakten 
 

 

 Alle leverandører har en løbende opgave med at introducere nye medarbejdere. Vi har 
gennemgået aktuelle introduktionsprogrammer, hvor der har været et sådant, og kan kon-
statere, at de forekommer i mange størrelser og typer. Det betyder derfor, at de konkrete 
mål med introduktionsprogrammerne varierer meget. Vi anser det som en forudsætning for 
at nå bestemte mål, øge fastholdelse og nedsætte medarbejderomsætningen, at man for-
holder sig til, hvordan man vil introducere nye medarbejdere. En privat leverandør har ikke 
et aktuelt og anvendeligt introduktionsprogram  
 

 Den skriftlige dokumentation er for alle leverandører et særligt opmærksomhedspunkt. Det 
gælder for alle at skabe det nødvendige grundlag for ensartethed i indsatsen, refleksion, eva-
luering og dermed justering af indsatsen. Den kommunale leverandør arbejder mere målrettet 
med dokumentationskravene end de private. Medarbejderne har behov for støtte til opgaven. 
Det gælder særligt for to private leverandører. De samme to leverandører skal forsat sikre, at 
personfølsomme oplysninger om borgere ikke sammenblandes. Det kan tydeliggøres, hvem 
der så at sige har den faglige og overordnede røde tråd i forhold til indsatsen for den enkelte 
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borger. Vi vil anbefale systematiske ledelsestilsyn på området, og i øvrigt henvise til leveran-
dørkontraktens aftale for området 
 

 Med hensyn til kvalitet af og sikring i hjælp til borgerne med håndteringen af deres medicin kan 

den forsat forbedres. Det gælder både med hensyn til arbejdsgange, tjek af optælling og doku-

mentation, kendskab til og udarbejdelse af vejledende retningslinjer. For to af de private leve-

randører bør det særligt sikres, at medarbejderne er tilstrækkeligt uddannede til at varetage 

opgaverne  

 

 Det faglige miljø kan understøttes væsentligt af de fysiske rammer, medarbejderne har til rå-

dighed. Der er så at sige flere steder en sammenblanding af frokoststue og dokumentationslo-

kale 

 

 Vi får oplysninger, der peger i retning af, at niveauet for uddelegering kan ensartes mere, end 

det reelt er tilfældet.  

 
Den oplevede kvalitet 

 Samlet set tegner der sig et forholdsvis ensartet billede af den hjælp, der leveres. Det er, at 

borgerne er tilfredse med den hjælp, de får og den måde, de får hjælpen på. Flere udtrykker 

megen tilfredshed. De er glade for medarbejderne, og flere tilkendegiver uopfordret, at medar-

bejderne er dygtige og har et godt overblik 

 

 Borgerne oplever sig, på nær et par stykker, orienteret om, hvilke indsatser, de er bevilget. De 

oplever også, at de får den hjælp, de er stillet i udsigt. Et par borgere oplever, at de ikke får 

den hjælp, de er bevilget. Det har Forvaltningen fulgt op på. Som sådan kan man overordnet 

sige, at borgernes forventninger bliver indfriet  

 

 Samtaler med borgerne tyder også på, at indsatsen fungerer omkring borgeren, uanset hvilket 

tidspunkt på døgnet, den ydes 

  

 Hovedindtrykket blandt borgerne er, at der er stabilitet i leveringen. Et par borgere har oplevet 

eller oplever, at det ikke er tilfældet. Det har de selv taget hånd om. Vi har i et par tilfælde bedt 

lederen følge op. Medarbejderne kommer nogenlunde til den tid, der er aftalt. Borgerne ople-

ver, at medarbejderne ved, hvad de skal gøre, også selvom det er, for borgeren, mindre kendte 

medarbejdere. Således problematiserer ingen af dem, som får hjælp mange gange i døgnet, at 

det er forskellige medarbejdere, der kommer i deres hjem. Det peger i retning af, at det, der be-

tyder mest for borgeren, er stabiliteten i fremmødet, og at medarbejderne ved, hvad de skal 

hjælpe borgeren med og hvordan 

 

 Kun ganske får borgere ved, hvem der er deres kontaktperson og omtaler medarbejderen som 

deres kontaktperson. Enkelte sætter navn på de medarbejdere eller den medarbejder, der of-

test kommer i deres hjem 

 

 For nogle borgere anser vi det for vigtigt, at det er en gennemgående person, der fx hjælper 

dem med bad. De aftaler efterleves stort set 

  

 Kun ganske få borgerne har oplevet, at medarbejderne er udeblevet. Et par har oplevet, at for-

sinkelsen var så stor, at de så sig nødsaget til at kontakte leverandøren. Alle uden undtagelse 

har et nummer, de kan ringe på, hvis det skulle blive nødvendigt. Flere nævner ofte ved navns 
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nævnelse en person, uanset hvad henvendelse vedrører. Flere har indkodet aktuelle numre på 

deres telefon. Andre kan henvise til en seddel eller en mappe. Andre igen, ved eksempelvis 

synsnedsættelse, anvender deres kald som kommunikationsmiddel til leverandøren  

 

 De borgere, der er bevilget nødkald, bekræfter, at de får hjælp indenfor det tidsrum, der forven-

tes 

 

 Ved forespørgsel om mulighederne for at klage, svarer hovedparten, at de vil ringe til den med-

arbejder, som sidder på kontoret (planlægger/leder). Nogle vil fortælle det til medarbejderen, 

der kommer i hjemmet og endelig nævner et par stykker, at de vil kontakte visitatoren. Det kan 

pege i retning af et behov for at få en mere fælles forståelse for, hvad en klage er/hvor den kan 

udtrykkes, og hvordan der skal handles i påkommende tilfælde 

 

 Kun ganske få borgere, der modtager hjælp fra den kommunale leverandør, ved ikke, at de har 

mulighed for at skifte leverandør 

 

 Stort set alle borgere opleverat de bliver inddraget i de beslutninger, der vedrører deres hjælp. 

Det fremgår også af flere handleplaner. Nogle borgere fortæller, hvordan de gør klar til, at der 

skal gøres rent. Generelt er det et udviklingspunkt at beskrive borgernes ressourcer med afsæt 

i et forebyggende og sundhedsfremmende sigte. Det gælder dog særligt for de private leve-

randører  

 

 Flere, der er omfattede af LMIEL, fortæller uopfordret, at de er på vej til at blive selvhjulpne  

 

 Borgerne oplever som sådan, at de kommunikationsbøger/-mapper mellem dem og leverandø-

ren stort set ikke bruges eller kun bruges til at dokumentere hjælp. 

Enkelte borgere, vi har mødt, fortæller uopfordret, at de indenfor relativt kort tid siden har opholdt sig 

på Kastanjegården. Selv om det ikke indgår som en del af vores opgave at vurdere forholdene her, 

finder vi det relevant at formidle borgernes oplevelse, som har været, at de har været glade for ophol-

det, og opholdet har givet dem mulighed for at komme tilbage i deres eget hjem, hvilket de sætter stor 

pris på. 

Flere borgere fortæller også uopfordret, at de er meget glade for klippekortsordningen, fordi det har 

tilført dem positive oplevelser i hverdagen. Medarbejdere oplyser, at det for deres vedkommende har 

betydet, at de har fået nogle andre opgaver, som bringer nuancer ind i hverdagen, hvilket giver energi 

inspiration og større forståelse for de borgere, de samarbejder med. 

Den konstaterbare kvalitet  

 Generelt konstaterer vi en rengøringsstandard, som må anses for forventelig henset til det 

valgte serviceniveau og henset til borgernes individuelle funktionsniveau og standard for ren-

gøring i den enkeltes hjem 

  

 Borgerne fremtræder generelt velplejede. Mange af de borgere, vi har besøgt, får hjælp flere 

gange i løbet af døgnet. Hovedparten således både i dag- og aftentimerne. Det er i den forbin-

delse vigtigt at fremhæve, at borgerne oplever, at der er helhed i indsatsen, uanset, hvornår de 

får hjælpen. For de kommunale grupper peger det i retning af, at det, uanset, organisering pe-

ger det i retning af, at medarbejderne formår at skabe den nødvendige helhedsforståelse. Kva-

liteten af indsatsen er øget her, hvor der i højere grad end tidligere arbejdes omkring indsatsen 

for den enkelte borger 
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 Enkelte steder har der tilfældigt været en medarbejder til stede ved besøget. I de situationer 

har vi udelukkende oplevet en god kontakt mellem borgeren og medarbejderen, og tonen fra 

medarbejdernes side har været ordentlig 

 

 Ingen borgere kan som sådan referere til ydelses- og kvalitetskataloget 

 

 De færreste borgere kan fremvise en bevilling. Noget, der måske også kan tilskrives, at den 

sendes til e-boks. Enkelte har for nylig haft besøg af en visitator. Flere fortæller, at de sjældent 

selv kontakter visitatoren, fordi de er bange for, at en kontakt eller et besøg vil resultere i re-

duktion af den bevilgede tid. Det kan med fordel tydeliggøres for borgerne, at denne risiko ikke 

er reel 

 

 Det skriftlige kommunikationsmateriale, som ligger i borgernes hjem, ser i det fleste tilfælde ud 

til ikke ud til at blive brugt i praksis. Man kan diskutere behovet for en sådan og den tid, der går 

på at sikre, at den bruges til formålet  

 

 De færreste kender til muligheden for fleksibel hjælp 

 

 I flere situationer oplever vi ægtepar, hvor den ene part har stort behov for hjælp og som alene 

kan blive i hjemmet, fordi der bor en ægtefælle. Alle har været meget tilfredse med hjælpen, 

selvom det må antages, at den hjælpende ægtefælle konstant er under pres. Det er et op-

mærksomhedspunkt.  

 

 Egenkontrol er et arbejdspunkt, jf. kontrakt 

Krav til medarbejderne 

Leverandørerne organiserer sig forskelligt. Fælles er dog, at der er en opdeling i grupper og eventuelt 

mindre teams med som udgangspunkt en planlægger/gruppekoordinator eller flere i hver gruppe. Vo-

res hovedindtryk er, at der er et godt samarbejde mellem medarbejdere, planlæggere og ledelse. 

Medarbejderne oplever som udgangspunkt, at de kan nå det, de skal. Efter første runde oplevede 

nogle af de kommunale grupper, at der var meget køretid mellem borgerne. Det oplever de stadig. Et 

par grupper havde været ramt af langtidssygemeldinger (ikke arbejdsrelateret) og gruppen har desu-

den overtaget en del borgere med kort varsel efter, at en privat leverandør gik konkurs. Det øgede 

presset midlertidigt. 

Alle leverandører har en løbende opgave med at introducere nye medarbejdere. Derfor er det et 

løbende opmærksomhedspunkt at levere gode og effektive introduktionsprogrammer og have for 

øje, hvad man vil opnå med et introduktionsprogram og hvilken værdi og hvilke fordele et intro-

duktionsprogram skal tilføre. Vi har gennemgået aktuelle introduktionsprogrammer, hvor der har 

været et sådant, og kan konstatere, at de forekommer i mange størrelser og typer. Det betyder 

derfor, at de konkrete mål med introduktionsprogrammerne varierer. Efter vores opfattelse skal 

programmer blandt andet være med til fastholdelse af medarbejdere og nedsat medarbejderom-

sætning, fordi det over tid vil bidrage positivt til at nå de opstillede mål. 

Efter den første besøgsrunde fik vi oplyst, at der er uuddannede medarbejdere fx i sommerferieperio-

den. De fik alle et forflytningskursus og et medicinhåndteringskursus. De blev tilknyttet en fast kollega i 

introduktionsperioden. Det beror på en individuel vurdering, hvilke opgaver de medarbejdere kan vare-

tage og hvilke borgere, de kan hjælpe, men de kommer aldrig til borgere med komplekse behov. Efter 

anden besøgsrunde kan vi konstatere, at der også er uuddannede medarbejdere på arbejde hos to 



9 
 

 

private leverandører udenfor ferieperioderne, og at de varetager opgaver, som de ikke er uddannet til, 

jf. leverandørkontrakten. Vi har ikke på forespørgsel kunnet få fremvist uddannelsesplaner  

Generelt giver medarbejderne udtryk for tilfredshed med deres arbejde. De føler sig godt fagligt klædt 

på til de opgaver, de skal varetage, herunder også håndteringen af samarbejdet med borgere, der har 

særlige behov. Der er nøglepersoner med en særlig viden. Fx omkring inkontinens, demens og andet. 

Flere medarbejdere er oplært i og varetager forløb efter principperne for LMIEL.  

Elever, som vi tilfældigt har mødt hos den kommunale leverandør, oplever en god introduktion og om-

sorgsfulde kollegaer. De er ikke blevet kastet ud i noget, de føler sig usikre på. Fortæller at der i grup-

pen er meget fokus på den rehabiliterende tilgang. 

Der er faste mødestrukturer og ledelsen deltager så vidt det overhovedet er muligt i gruppemøderne. 

Flere medarbejdere oplever, at deres trivsel er blevet bedre. Vi oplever en god dynamik i samarbejdet 

omkring borgerne og indbyrdes mellem medarbejderne, hvilket har en positiv indvirkning på indsatsen 

for borgerne.  

Samarbejdet med hjemmesygeplejerskerne 

Generelt beskrives samarbejdet, hvor der er et sådant, som godt, berigende og smidigt. 

Vi får oplysninger, der peger i retning af, at niveauet for uddelegering kan og bør ensartes mere, og 

med henblik på sikkerhed og effektivitet 

Dokumentation 

Såvel efter første som anden runde af besøg kan vi konstatere, at det hos alle leverandører bør sik-

res, at alle dele af handleplanerne justeres, så de beskriver aktuelle forhold og indsatser.  Blandt an-

det fordi de danner grundlag for medarbejdernes indsats. De er i øvrigt skrevet i et ordentligt og etisk 

korrekt sprog.   

Et generelt udviklingspunkt er mere fokus på refleksion over praksis og opfølgning på handlinger.  

Det er også fortsat behov for at lægge vægt på vigtigheden af, at dokumentation sker i relevante stan-

dardfokusområder og at daglige notater føres under relevante indsatser. Det er mere tydeligt nu end 

tidligere for de kommunale grupper, hvordan de skal gøre det, og hvem, der må notere hvor. For de 

private bør dokumentationskravet have stort fokus.  

Det varierer om der dokumenteres for udført hjælp. Der har været usikkerhed omkring kravet. Det er 

der ikke længere. Nogle private leverandører har valgt at dokumentere for udført hjælp.  

Det er vores indtryk, at medarbejderne har megen viden om opgaverne. Viden som gerne skal fast-

holdes elektronisk, så andre kan tage over, hvis det bliver aktuelt.  

Et par kommunale grupper anvender bærbare computere. Om resultaterne indtil nu siger medarbej-

derne blandt andet, at det er lettere at udnytte ledig tid, at det gør det nemmere at dokumentere sam-

men med borgerne eller umiddelbart efter besøgene, hvilket er med til at sikre, at relevante iagttagel-

ser fastholdes.  

Medicinhåndtering 

Vores indtryk fra begge runder af besøg er, at medarbejderne tager de opgaver, der knytter sig til me-

dicinhåndteringen, meget alvorligt. Medicinen kan doseres af hjemmesygeplejen eller social- og sund-

hedsassistenter eller leveres dosispakket fra Apoteket. Gennemgangen gav anledning til anbefaling 
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om en sikring af, at der alle steder var overensstemmelse mellem den doserede medicin og medicin-

skemaet. Vi oplevede et par steder, at det ikke var tilfældet. Det samme har vi gjort i den anden runde 

af tilsyn. 

Det er forsat sådan, at det efter vores opfattelse kun bør ligge ét medicinskema i borgerens hjem og at 

det er i overensstemmelse med det, der foreligger elektronisk. Det kan der også arbejdes med. Kvitte-

ring for medicingivning/optælling på det skema, som opbevares i borgerens hjem, er fortsat et op-

mærksomhedspunkt. Det vanskeliggøres af, at medarbejdergrupperne har forskellig praksis. Hjemme-

sygeplejen dokumenterer elektronisk. De øvrige på papir. Det betyder derfor, at et skema kan antyde, 

at medicinen ikke er givet, mens det i praksis sagtens kan være tilfældet, at den er. På antallet af ske-

maer, der ligger i nogle borgeres hjem, ser det ud til, at der ikke er en fælles forståelse for, at skemaet 

skal destrueres efter brug. 

Selv om opgaven udføres i borgerens hjem, vil vi anbefale, at man stiler mod og motiverer til en ensar-

tet opbevaring og praksis for samme og har en praksis for at være borgerne behjælpelige med at fjer-

ne fx gammel medicin 

Såfremt det fra en faglig synsvinkel vurderes, at borgerne ikke kan opbevare sin medicinen i sit hjem, 

må man sikre sig dokumentation for, at borgeren er indforstået med, at medicinen opbevares på en 

kommunal ejendom. Efter vores opfattelse opbevares medicin for forholdsvis for mange borgere hos 

leverandøren. I dette tilfælde drejer det sig kun om den kommunale leverandør. 

 

Afrunding 
 

Vi er alle steder blevet godt modtaget og har oplevet åbenhed, ærlighed og vilje til at bidrage til grund-

laget for vores vurderinger. Vi har også mødt åbenhed overfor nye ideer og forslag.  

Samtidig har vi kunnet konstatere, at borgerne udviser en høj grad af forståelse for medarbejdernes 

vilkår (når de fx opleves at have travlt) og en forståelse for og accept af serviceniveauet. Vi hører så-

ledes kun meget få klager, som er videreformidlet til leverandøren samme dag. 

 

Aalborg, den 2. december 2015 

REVAS APS 

AF 1/2 2004 

Aase Møller          Henning Jacobsen 
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Fraværsstatistik Frederikshavn Kommune Dato: 11. november 2015

Nedenstående figur viser udviklingen i den sygdomsrelaterede fraværsprocent i 

Frederikshavn Kommune i 2013, 2014 og 2015.

Frederikshavn 

Kommune

Sygefravær (%)

2013 2014 2015

Januar 5,65 4,99 4,93

Februar 5,29 4,59 5,13

Marts 3,90 4,91 5,29

April 3,42 3,78 3,87

Maj 3,52 3,60 3,46

Juni 3,55 3,42 3,63

Juli 2,83 2,91 2,68

August 3,19 3,47 3,33

September 4,27 4,49 4,33

Oktober 4,16 4,45 4,50

November 4,71 4,90

December 4,24 4,24

Gennemsnit 4,06 4,16 4,12

Ovenstående data er trukket i KMD Opus Fravær; ”Sygdomsrelateret fraværsprocent” den 

10. november 2015.

Sagsnummer: 

Forfatter:

Kirstine Lindberg Thøgersen

Emne:

Sygefraværsstatistik 

Frederikshavn Kommune



Side2/2
Nedenstående figur viser den sygdomsrelaterede fraværsprocent for centrene i 

Frederikshavn Kommune for de seneste 13 måneder (fra juli 2014 til og med juli 2015). 

Farverne illustrerer direktørområderne. Rapporten omfatter sygefraværsårsagerne: 

Sygdom, Delvist syg, Nedsat tjeneste, § 56 og Arbejdsskade.

Data er trukket 10. november 2015 i KMD Opus Fravær ”Sygdomsrelateret fraværsprocent”

Sygdomsrelateret
fraværsprocent

Okt.
2014

Nov.
2014

Dec.
2014

Jan.
2015

Feb. 
2015

Marts 
2015

Apr..
2015

Maj 
2015

Juni 
2015

Juli
2015

Aug.
2015

Sept.
2015

Okt.
2015

Gennem
snit

Ejendomscenteret 3,80 3,72 3,60 5,60 6,25 5,75 3,08 3,17 2,95 3,32 3,79 4,30 5,55 4,19

Økonomi og Personale 2,73 1,96 0,98 1,34 2,14 2,78 2,07 0,90 1,25 0,96 1,26 1,86 0,98 1,64

Park og Vej 9,62 7,76 4,55 5,10 5,79 6,91 3,19 3,28 4,83 3,87 4,83 5,89 4,01 5,16

Teknik og Miljø 4,25 4,13 3,18 3,60 4,45 3,88 3,75 3,78 6,00 3,98 3,09 3,36 3,63 3,93

Udvikling og Erhverv 3,16 2,70 2,01 6,20 3,03 2,91 0,62 0,97 1,62

Familie 5,64 5,38 2,95 3,56 3,40 3,66 2,73 2,57 3,81 2,61 3,21 5,03 5,66 3,86

Dagtilbud- og Fritidstilbud 3,23 4,01 3,80 4,27 4,88 4,89 4,09 3,40 3,77 2,78 - - - 3,91

Skole 3,47 4,58 3,80 4,05 3,24 3,44 2,54 2,22 2,52 1,04 - - - 3,09

Børn og Skole - - - - - - - - - - 2,72 3,65 3,53 3,23

Arbejdsmarked 6,59 6,25 6,33 6,77 6,44 6,64 3,05 3,53 3,76 2,29 2,16 4,25 5,78 4,90
Bibliotek og 
Borgerservice 4,64 5,43 4,35 4,83 6,13 5,45 3,72 1,45 2,66 2,02 2,13 3,77 5,42 3,99

Kultur og Fritid 1,72 2,38 1,08 1,59 2,23 1,45 1,64 1,20 0,77 1,29 2,07 2,41 1,49 1,64

Unge 1,27 1,84 1,57 2,61 2,91 2,87 2,43 2,26 2,58 1,80 1,79 2,85 2,67 2,24

IT, Digitalisering og 
Velfærdsteknologi 4,71 5,24 7,12 0,92 2,58 3,52 1,14 1,09 1,91 1,19 1,26 2,18 0,14 2,54

Sundhed og Pleje 6,11 6,53 5,93 7,19 7,48 7,27 5,45 5,06 5,02 3,83 4,52 5,86 5,89 5,84

Ledelsessekretariatet 0,97 0,96 0,30 0,62 0,63 0,65 0,82 1,95 1,39 0,64

Social- og 
Sundhedsmyndighed 2,06 0,83 0,84 2,48 3,82 4,55 2,59 2,56 1,91 2,30 2,87 5,00 4,29 2,76

Handicap og Psykiatri 6,00 6,60 6,09 6,66 7,53 9,33 6,94 5,43 4,55 3,83 5,08 5,82 7,60 6,25



 

 

 

Høringsvar fra CenterMED Sundhed og Pleje 

på ”Oprettelse af midlertidigt aflastningstilbud til udadreagerende demente borgere” 

 

Medarbejdersiden på CenterMED Sundhed og Pleje anbefaler, at midlertidigt aflastningstilbud til 
udadreagerende demente borgere iværksættes. 

Det forudsættes, at de fysiske rammer på inde- og udeområdet er optimale og klargjorte, når tilbuddet 
startes op. 

At personalet der tilknyttes det særlige tilbud har de rette kompetencer og uddannelse for at imødekomme 
målgruppen af borgere, at man sikrer tilstrækkelige personaleresurser, et tæt samarbejde med eksterne 
samarbejdspartnere samt løbende opfølgning og supervision af personalet. 

Det anbefales, at økonomien isoleres fra de øvrige boliger på Drachmannsvænget og projektet evalueres 
efter et års drift. 

Der støttes op på LokalMED Drachmannsvængets høringssvar. 

 

Frederikshavn, den 17.12.2015. 



Skagen den. 15.december. 2015 

Referat af Ekstraordinært Lokal-Med. 

Sted: Ankermedet Plejecenter klokken 10.00 

Mødedeltagere: Plejecenterleder Dorthe S. Houmann. Plejecenterleder Benny Jensen 

                               Medarbejderrepræsentant Lotte Nielsen. AMR Heidi Larsen 

                               TR Helle Bagh Jensen.  

Fraværende: Medarbejderrepræsentant Janni Mosbjerg Sund Jensen. 

Dagsorden: Drøftelse og høringssvar på oprettelse af midlertidigt aflastningstilbud til udad 
reagerende demente borgere på Drachmannsvænget.  

Benny indleder med at byde velkommen til mødet i dag.                                                                        
Grunden til at der er indkaldt til ekstraordinært møde i dag, er at sagsfremstillingen vedr. et evt. 
tilbud for udad reagerende borgere på Drachmannsvænget, er rykket frem til behandling i 
socialudvalget i januar. Lokal-Med for Drachmannsvænget er indkaldt i dag for at komme med et 
høringssvar på baggrund af denne sagsfremstilling.  

Høringssvar: 

Sagsresumé-Baggrund 

Der er enighed i Lokal-Med om at der er behov for at få etableret et tilbud i Frederikshavn 
Kommune der kan tage vare på de udad reagerende borgere, så disse ikke længere sendes til eks. 
Kærvang på Mors.                                                                                                                                                         
Der er også enighed om at Drachmannsvænget HUS B kan være stedet hvor et sådant tilbud 
etableres, men der er samtidigt også er aspekter i etableringen af et sådant tilbud der skal 
vurderes menes der fra medarbejdersiden. 

Flere borgere med udadreagerende demens og behov for særlige tilrettelagt indsats og omgivelser. 

På Drachmannsvænget har man igennem de sidste par år set en øget tilgang af borgere der har 
krævet en særlig indsats. Der hvor der for medarbejdersiden er ønske om et øget fokus er bl.a. i 
forholdt til at man tidligere har været nødsaget til at placere de udad reagerende borgere blandt 
alm. demente borgere.                                                                                                                                                    
Medarbejderne oplever at de huse som har stået i disse situationer ofte har været nødsaget til at 
minimere stimuli i huset, da for meget af dette kan være med til at den udad reagerende borgers 
uro eskalere. Det at man nedsætter mængden af stimuli i husene pga. af de udad reagerende 
borgere, går ud over de 5 andre beboere som eks. ikke kan se tv, høre radio da det er uroskabende 



for den udad reagerende, men beroligende for de resterende borgere.                                                                                                                                                        
Derfor vil Lokal-med at man overvejer at en evt. opstart af et tilbud på Drachmannnsvænget, 
bliver når der er mulighed for at starte et hus op med de 3-4 borgere man påtænker. En måde at 
dette kunne blive en mulighed på var ved at tilbyde flytning af de nuværende borgere der bor i 
HUS B når der bliver ledige lejligheder i de andre huse. Der vil altid være noget i forhold til at man 
ikke kan tvinge borgerne til at flytte, da de har en gældende kontrakt med boligforeningen, men 
en mulighed kunne være at Frederikshavn Kommune stillede sig til rådighed med dækning af 
indskud ved et skifte til en anden bolig på Drachmannsvænget, således at de nuværende boeboere 
i HUS B ikke berørt økonomisk hvis man indvilliger i at man vil flytte til et andet hus.   

Omkring indretning og omgivelser på Drachmannsvænget i forhold til at skabe rammer til de udad 
reagerende, gør medarbejderne opmærksom på at havearealet i HUS B er et fælles areal med et af 
de andre huse. Der vil her være nødsagt til at der skabes en form for afskærmning således at 
beboere fra det andet hus trygt kan gøre brug af haven. Omkring de fysiske rammer på 
Drachmannsvænget er det Lokal-Med holdning, at med den rette ekspertise der vil huset kunne 
indrettes således at det vil være brugbart i forholdt til målgruppen.    

Økonomi og plejeboligkapacitet. 

Lokal-Med har på mødet i dag drøftet økonomien i forhold til at etablere et tilbud for udad 
reagerende. Der er fra Lokal-Med side overvejelser vedr. den økonomi der er afsat i og med at 
man ikke tidligere har haft et sådan tilbud i Kommunalt regi. Den million der pt. er afsat til opstart 
af projektet vil være i tilknytning til ansættelse af relevant personale med den faglige ekspertise 
indenfor området. Lokal-Med har et ønske om at den medarbejderstab som sammen den med den 
før nævnte skal kunne varetage opgaven, bliver tilbudt relevante kompetencegivende kurser inden 
for området således at man har de rette ressourcer til at varetage opgaven. Disse kurser skal være 
kurser hvor der er mulighed for opfølgningsforløb. 

På Drachmannsvæget har man et internt nødkalde anlæg, dette anlæg er pt. forældet og man har 
fra bl.a. Tunstall fået tilbud hvis der skal etableres et nyt system. Lokal-med har ønske om at man 
får lavet et tjek på om systemet, således at man med sikkerhed ved at systemet fungerer 100% 
rigtigt, man har fået flere tilbagemeldinger fra medarbejdere der beskriver at systemet ikke 
registrerer alle kald. Lokal-Med vil gerne at sikkerheden for det personale der skal gå sammen med 
de udad reagerende borgere er prioriteret højt, således at inden man vælger at indkøbe flere 
overfaldsalarmer til stedet, får lavet et tjek af det nuværende system, således at man ikke laver 
indkøb til noget som muligvis skal udskiftes. 

Lokal-Med har ønske om at der etableres et professionelt beredskab i forhold til at yde supervision 
og psykologbistand, når medarbejderne bliver udsat for borgere med voldelige eller truende 
adfærd. Frederikshavn Kommune har allerede et beredskab i forhold til ovenstående, men et øget 
fokus i forbindelse med tilbuddet findes tilrådeligt. 



 

Tidsperspektiv 

Det er Lokal-Med holdning at man bør se på muligheden for at starte tilbuddet 100% op på en 
given dato. Grunden til dette er at en evt. glidende tilgang af udad reagerende borgere til huset, vil 
skabe en øget uro for de alm. demente borgere der er tilknyttet huset.                                                 
På ovenstående måde kan man også nå at lave evt. justeringer og tilretninger til de eksisterende 
fysiske rammer således at de er optimale i forhold til den målgruppe som tilbuddet henvender sig 
til. Samtidigt giver dette også mulighed for at man kan få sammensat den medarbejdergruppe som 
skal arbejde i tilbuddet så optimalt så muligt.  

Effekter af oprettelsen af midlertidige særligt skærmede aflastningsboliger. 

Lokal-Med er enig i at vurderingen af effekten af projektet ligges efter et års drift.  
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