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1. FORORD
I Syddjurs kommune er der et stort fokus på koordinering og sammenhæng i borgerforløb, så vi bedst muligt kan 
støtte den enkelte og skabe mere sundhed for pengene. Her bruger vi gerne digitale muligheder, hvor kvaliteten er i 
højsædet. Dette kræver, at vi er innovative, tør forandre vores eksisterende tilbud og strukturer og konstant drives af 
et ønske om at skabe forbedringer. En del af de borgere, der gør brug af indsatserne i Sundhed og Omsorg har enkle 
forløb. Men nogle har komplekse forløb, der involverer mange forskellige parter. Vi er parate til at finde nye løsnin-
ger og ønsker at samarbejde på tværs af faglighed, forvaltninger og sektorer. 

I Syddjurs Kommune har en del borgere behov for indsatser fra Sundhed og Omsorg i kortere eller længere perioder 
af deres liv. I Sundhed og Omsorg understøttes borgeren i at mestre eget liv, så den enkelte kan opleve højst mulig 
livskvalitet, også med sygdom og funktionstab. Der tages udgangspunkt i den enkeltes ressourcer, hvorfra motivati-
onen skal findes og støttes, så det sunde valg kan træffes. Syddjurs Kommune ønsker at give borgerne gode mulig-
heder for at leve, bo og uddanne sig. Derfor har sundheds- og omsorgsområdet fokus på at forebygge sygdom og 
fremme sundhed. Når Syddjurs Kommune leverer den forebyggende og sundhedsfremmende indsats er det med et 
mål om at sætte borgeren i centrum.

Syddjurs Kommune indgår i partnerskaber med pårørende, frivillige og netværk for at skabe de bedste muligheder 
for et godt hverdagsliv. Særligt ældre, kronisk syge og borgere med demens er dog i fokus for indsatserne i og med, 
at det er her, der kan forventes en stor øgning i behovet for indsatser i fremtiden. Men ingen er for unge eller gamle, 
for sunde eller for raske. Sundhed og Omsorg involverer alle aldre og alle lag i samfundet.

I denne sektorplan udpeges både udfordringer og tendenser, der kan forventes i fremtiden for Sundhed og Omsorg. 
Hermed sikres den politiske platform for de fremadrettede strategier for indsatserne frem mod 2020. 

Med venlig hilsen

Ole Bollesen
Formand for Udvalget for sundhed, ældre- og socialområdet i Syddjurs Kommune
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2. SAMMENFATNING
Sektorplanen 2017-2020 favner en status på sundheds- og omsorgsområdet og retter sig mod at danne grundlag 
for strategisk prioritering indenfor økonomi, politik og faglighed. Forbruget af ressourcer i Syddjurs Kommune skal 
styrkes og målrettes indenfor både sundheds- og omsorgsområdet. Dette skal ske med hensyntagen til individet, 
fagligheden og udviklingen. 

Siden kommunalreformen i 2007 har Sundhed og Omsorg ændret sig på flere områder. På sundhedsområdet er der 
sket en meget kraftig opgaveøgning, hvor ændringer i opgavernes karakter og mængden af aktiviteter er under 
konstant forandring. Der er nationalt et stort fokus på sundhedsområdet, hvor der udgives vejledninger, handlepla-
ner og ændres i lovgivning med korte intervaller. På omsorgsområdet suppleres dette af et paradigmeskifte, hvor 
den rehabiliterende tilgang nu er implementeret som en tilgang, der understøtter borgerens selvbestemmelsesret. 
Det er borgerens egne mål, der er i fokus for de faglige indsatser. 

I Sundhed og Omsorg er der to centrale fokusområder: 

• At fremme sundhed og forebygge samt behandle sygdom, lidelse og funktionsnedsættelse
• At tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer, levere serviceydelser og tilgodese behov 

som følge af nedsat psykiske, fysiske eller sociale problemer

Dette medvirker, at Sundhed og Omsorg er beriget med en bred og varieret målgruppe, der inkluderer syge og ra-
ske, unge og gamle. Når målet er at skabe sammenhængende forløb med en koordineret indsats, følger et naturligt 
samarbejde mellem flere fagligheder, flere enheder og på tværs af sektorer. Her kan eksempelvis nævnes samarbej-
de med beskæftigelsesområdet, skoleområdet, socialområdet, praktiserende læger og hospitaler.  

Den demografiske udvikling udfordrer området og stiller krav til innovation i opgaveløsningen. Med budgetforliget 
2016 gælder desuden den fortsatte økonomiske udfordring, hvor en balanceret økonomi med et højt serviceniveau 
stiller krav om omstillinger i driften og nyskabelse i indsatserne. På sundheds- og omsorgsområdet omhandler 
udviklingsområderne til dels en videreudvikling af allerede etablerede indsatser og tilgange, foruden en tilgang om 
hele tiden at skabe forbedringer i de konkrete faglige indsatser og arbejdsgange. Udviklingen i det nære sundheds-
væsen medvirker til både opgaveflytning og opgaveglidning. Konkret har det stor betydning for eksempelvis Reha-
biliteringsafdelingens og hjemmesygeplejens opgaver, hvor der ses en klar tendens til flere specialiserede opgaver 
og hurtigere udskrivelser.  Dette har også betydning for træningsområdet, hvor bedre behandlingsmuligheder giver 
flere trænings- og rehabiliteringsforløb. Derudover er der et stigende behov for forebyggelses- og sundhedsfrem-
meindsatser blandt de kroniske syge. 

Sundhed og Omsorg arbejder allerede med flere strategier som en del af udviklingen i det borgernære sundheds-
væsen. Særligt to områder er gennemgribende:

• Tidlig opsporing

Mange ældre indlægges, selvom det kunne være forebygget ved en tidlig indsats i kommunen.  Indsatsen er rettet 
mod tidligt at opspore tegn på sygdom, nedsat funktionsniveau, dårlig ernæringstilstand og social isolation. Derfor 
arbejdes der fortsat på at videreudvikle personalets muligheder for at forebygge indlæggelser af ældre i samarbejd 
med egen læge. 

• Hverdagsrehabilitering

Syddjurs Kommune begyndte i 2011 at etablere et rehabiliteringsteam, hvilket blev udvidet i 2013 med deltagelse 
i et evalueringsforløb i samarbejde med Sundhedsstyrelsen, Slagelse Kommune og det Nationale Forskningscenter 
for Velfærd. Evalueringen viser, at rehabiliteringsindsatsen er den rette strategi for at opretholde den ældre borgers 
selvhjulpenhed, uafhængighed og livskvalitet. 

Borgerne er blevet til bevidste brugere af sundhedsvæsenet. Derfor stiller de flere og større krav til Sundhed og 
Omsorg – og alle fagområder er parate og forventningsfulde til samarbejdet.  
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På baggrund af en status på kommunens tidligere sektorplan fra 2011, samt input fra Udvalget for sundhed, ældre 
og social (SÆ), direktion, ældreråd og fagområderne er nedenstående udviklingspunkter udarbejdet og danner 
retning for udvikling af indsatserne i Syddjurs Kommune frem mod 2020. Her præsenteres en kort sammenfatning 
af udviklingsområder og principper for opgaveløsning. 

Syddjurs kommune vil: 

• Afspejle de ældres behov og ønsker i boligkapaciteten 
Boligkapaciteten skal afspejle de ældres ønsker og behov i forhold til geografi og aktivitetsbehov. Når der bygges 
nye boliger, tages alle aspekter af borgerens behov i betragtning, gerne med brug af velfærdsteknologiske løsnin-
ger. Dette skal medvirke til at fremtidssikre flere aspekter af borgernes behov. 

• Sætte fokus på mad og måltider 
At lave og spise mad er for mange et vigtigt omdrejningspunkt og naturligt samlingspunkt i hverdagen. Der skal 
være fokus på tilrettelæggelsen af madservice i overensstemmelse med borgernes behov og ønsker. Måltidets 
betydning for fællesskab og netværksdannelse skal være et opmærksomhedspunkt. Desuden sættes der fokus på 
fortsat økologisk omlægning i ældreområdets køkkener.

• Udarbejde en demensstrategi, der understøtter et trygt og værdigt liv med demens 
Syddjurs kommune vil være en demensvenlig kommune. Demensstrategien skal sætte retning for demensind-
satsen, så demensramte og deres pårørende kan opleve sig som en del af fællesskabet. Der skal være høj, faglig 
kvalitet i indsatserne, hvor der er respekt for det enkelte menneske. Der skal tages højde for den større andel af 
mennesker med demens og hvilke behov, der viser sig, når borgere og pårørende bliver i eget hjem. 

• Understøtte sammenhæng og koordinering i borgerforløb 
Når personalet leverer en koordineret indsats, oplever borgeren sammenhæng i behandlingen og tryghed ved 
omsorgen. Dette kræver en høj grad af samarbejde i hele Syddjurs Kommune – og på tværs i det samlede sund-
hedsvæsen. Et godt samarbejde er afhængigt af gennemsigtighed, hvor de rette kompetencer hurtigt inddrages, 
og sikrer høj faglig kvalitet i borgernes forløb. 

• Styrke og udvikle sundhedsfremme og forebyggelsesindsatser 
Forebyggelse skal prioriteres allerede tidligt i livet, så livsstilssygdomme forebygges og sundhed fremmes. Dette 
kræver opmærksomhed på strukturelle tiltag, der gør sunde valg til nemme valg, tæt samarbejde mellem alle 
parter, inddragelse af civilsamfundet og differentierede indsatser, der tager højde for den enkeltes behov.  

• Udvikle nære sundhedstilbud til borgerne 
Det nære sundhedsvæsen er de sundhedsindsatser, der findes i borgerens nærmiljø. Udvikling af indsatserne i 
det borgernære miljø, skal sikres med et højt kvalitetsniveau, der er til gavn for borgeren. Der forventes en endnu 
større aktivitetsøgning i fremtiden, hvor indsatserne i Sundhed og Omsorg skal bygges højt kompetenceniveau, 
baseret på sidste nye viden. 

• Understøtte og udvikle digital velfærd 
Syddjurs Kommune vil være frontløber, når det handler om digital velfærd. Telemedicinske løsninger skal bidrage 
til mere sammenhængende forløb.  Digitalisering skal give mening i det faglige arbejde og understøtte borge-
rens levede liv. Det er væsentligt, at viden deles på tværs, så alle dele af Syddjurs Kommune får glæde og gavn af 
erfaringer på området. 

• Understøtte arbejdet med kvalitet og borgersikkerhed 
Syddjurs Kommune ønsker at have fokus på arbejdet med kvalitet og borgersikkerhed, så der hele tiden sker for-
bedringer til gavn for borgeren. Derfor anvender Sundhed og Omsorg nationale modeller og programmer, såsom 
”Den Danske Kvalitetsmodel”, ”I sikre hænder” og andre relevante tiltag. Forbedringer baseres på data og informa-
tion om de faglige indsatser. 
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Indsatserne på området tager afsæt i at: 

• Borgeren sættes i centrum 
I Sundhed og Omsorg handler ”Borgeren i centrum” om ordentlighed. Det er et princip, at borgerens mål er 
omdrejningspunkt for den faglige indsats. Når personalet understøtter borgerens motivation til at tage ansvar for 
eget liv, er det af respekt for det enkelte menneske. Borgeren fortæller os, hvad der er målet og motivationen -  vi 
hjælper til med at komme derhen. 

• Pårørende, frivillige og netværk er værdifulde samarbejdspartnere 
Det kræver et højt niveau af kommunikation at inddrage pårørende, frivillige og netværk, hvor forventninger skal 
afstemmes via løbende dialog. Velfærd skabes i et samarbejde mellem mange aktører. Derfor understøtter Sund-
hed og Omsorg netværk, frivillige og ikke mindst de pårørende, så de kan være aktive samarbejdspartnere.

• Faglig kvalitet kræver højt kompetenceniveau og tværfagligt samarbejde 
Ved at være i besiddelse af det kompetenceniveau, der kræves skabes sikre, sammenhængende forløb, der bidra-
ger til en effektiv ressourceudnyttelse. Opgaverne indenfor sundheds- og omsorgsområdet forandres og forbed-
res konstant. Derfor er der behov for kontinuerlig kompetenceudvikling for at personalet er opdateret med den 
seneste viden. Indsatser skal rumme et bredt samarbejde mellem de professionelle, på tværs af fag og sektorer.   

• Forandringer skal skabe forbedringer 
En forandring i indsatser, arbejdsgange eller strukturer skal iværksættes med det formål at skabe forbedringer. 
Innovation kræver mod til at tænke nyt og parathed til forandring. Der skal skabes merværdi for både borgere og 
personale i Sundhed og Omsorg. Derfor fastholder vi kvaliteten i indsatserne ved at tænke kreativt og inddrage 
borgere og personale. 
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3. FORMÅL MED SEKTORPLANEN
Formålet med sektorplanen er at skabe et overordnet styringsdokument, der danner grundlag for politiske beslut-
ninger og prioriteringer omhandlende området for Sundhed og Omsorg i perioden 2017-2020.  Med afsæt i den 
seneste sektorplan, skal der sikres sammenhæng i politiske beslutninger og prioriteringer vedrørende udviklings-
områder for Sundhed og Omsorg. 

Sektorplanen skal løbe frem til 2020, i bevidsthed om, at flere større, nationale udspil forventes at påvirke aktivite-
terne indenfor Sundhed og Omsorg. Borgerne i Syddjurs Kommune er dem, det hele handler om – denne sektorplan 
skal medvirke til at målrette og kvalificere indsatserne.

Sektorplanen skal betragtes som et tværfagligt og tværsektorielt styringsdokument. Der er således lige fokus på 
tværgående strategier, som de enkelte driftsområder. 

3.1 Læsevejledning
Sektorplanen 2017-2020 giver en beskrivelse af indsatserne i Sundhed og Omsorg, som de ser ud primo 2017. Ind-
ledningsvist beskrives de overordnede økonomiske og lovgivningsmæssige rammer, samt de politikker og strategi-
er, der gør sig gældende. 

Derefter følger en indføring i den organisatoriske opbygning af Sundhed og Omsorg, med en beskrivelse af mål-
gruppe, aktuelle indsatser og tilbud. 

Til slut peger sektorplanen på den fremadrettede prioritering af indsatserne. Her gives beskrivelser af konkrete 
udviklingsområder og principper for det videre arbejde. Udviklingsområder og principper er overordnede. Udmønt-
ning af sektorplanens udviklingsområder og principper, med konkrete initiativer sker i praksis i de enkelte fagområ-
der, i tæt samarbejde med det politiske niveau. 
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4. STATUS PÅ SEKTORPLANEN 2011
Sektorplan 2011 tog afsæt i en beskrivelse af nedenstående ældreprofil: 

• Flere friske ældre ville kunne bidrage til civilsamfundet i kraft af frivillighedsindsatsen, der skulle støttes og 
styrkes. 

• De svagere ældre ville kunne forventes at have mere komplicerede forløb, der krævede en høj grad af 
specialiseret viden. 

Kommunalreformen, ændringer i sundhedsvæsenets opgaver og ansvarsfordeling, samt nationale tiltag og udspil, 
gav anledning til at se på ledelse og organisering med nye øjne. Med forventning om stigende efterspørgsel på 
tilbud og faglig ekspertise, var der fokus på opbygning af kapacitet og kompetenceudvikling.  

Principprogrammet fra 2011 var, med afsæt i ovenstående, baseret på følgende hovedområder:

• Træning og aktivitet
 – Korttidspladser
• Frivillighed på ældreområdet
• Ældreboliger
• Plejeboliger

4.1 Gennemførte tiltag
I det følgende afsnit præsenteres en opfølgning på principprogrammet 2011. Alle tiltag i principprogrammet er 
gennemført. 

Træning og aktivitet, herunder samling af korttidspladser
Trænings- og aktivitetsområdet har gennemgået store forandringer siden 2011, herunder en omorganisering af Træ-
ning og Aktivitet. Her var fokus på forøgelse af faglighed og kvalitet, med en samtidig ressourcebesparelse. Området 
blev inddelt tre funktionsbærende enheder:

Ambulant Genoptræning Syddjurs
Ambulant Genoptræning Syddjurs (AGS) blev etableret som en 
afdeling med specialiserede medarbejdere, der imødekommer 
behov for genoptræning efter Sundhedsloven. Afdelingens opga-
veportefølje er vokset, samtidig med, at der er sket en væsentlig 
udvikling indenfor tilbuddene. 

Rehabiliteringsafdelingen i Tirstrup
Der blev etableret et samlet, specialiseret og tværfagligt tilbud 
om korttidspladser, døgngenoptræning samt akutpladser på 
rehabiliteringsafdelingen i Tirstrup. Der er endvidere etableret 
et varmtvandsbassin til træning, samt et akuttilbud i henhold til 
Sundhedsstyrelsens vejledninger. 

Vedligeholdende Træning og Aktivitet
Vedligeholdende Træning og Aktivitet (VTA) blev etableret som 
tilbud om vedligeholdende trænings- og aktivitetstilbud, så 
der kunne tilgodeses nærhed til borgerene, med gode fysiske 
rammer og med synergi med lokalsamfund, frivillige og andre 
aktører. Der blev skabt et tværfagligt miljø, med fokus på den 
rehabiliterende tilgang til opgaveløsningen.  Et nyt trænings- og 
aktivitetscenter ved Søhusparken i Ebeltoft er etableret og indvi-
et i januar 2015. 
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Frivillighed på ældreområdet
Målet om at udarbejde en frivillighedspolitik blev gennemført i september 2011. Der blev etableret 2 frivillighedsko-
ordinatorer til at understøtte de frivillige på ældreområdet.

Ældreboliger og plejeboliger
Som led i sektorplanarbejdet på ældreområdet, vedtog Byrådet i 2011 et principprogram for udvikling og udbyg-
ning af ældre– og plejeboliger med tilhørende centerfaciliteter. Scenariet var over tid at udbygge til 5 større pleje-
centre, med det formål at sikre bedre mulighed for at optimere driftsøkonomien og sikre høj faglig kvalitet i pleje og 
omsorg for beboerne. 

De væsentligste principper for udbygning af kommunens plejecentre var:

• Fremtidigt plejeboligbyggeri tager afsæt i kommunes overordnede værdigrundlag. 
• At plejecentre sikres geografisk spredning ved placering i Hornslet, Rønde, Ebeltoft, Ryomgård og Knebel. 
• Plejeboligkapaciteten udvides, således at borgere med behov for plejebolig sikres tryghed om et kvalificeret 

tilbud inden for maximalt få måneders ventetid. 
• At borgere med svær demens og eventuelle medfølgende forstyrrelser i adfærd sikres et mål¬rettet botilbud, 

både hvad angår permanente boliger, pladser til midlertidigt ophold samt dagtilbud. 

Første fase af udbygningsplanen er gennemført med udvidelsen af Plejecenter Søhusparken i Ebeltoft med en øg-
ning fra 55 til 110 boliger. 

Anden fase af udbygningsplanen er det iværksatte planlægningsarbejde i forbindelse med udvidelsen af plejeboli-
ger i Rønde og plejeboliger til demente i Kolind. Udvidelsen af plejeboligkapacitet derudover skal, jf. det vedtagne 
principprogram 2011, ske ved Ringparken i Ryomgård og Lyngparken i Knebel. 
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5. OVERORDNEDE RAMMEVILKÅR 
Nedenfor er beskrevet de overordnede rammer for Sundhed og Omsorg i Syddjurs Kommune. Dette drejer sig om 
lovgivning, nationale og lokale politikker, økonomi og visioner for Syddjurs Kommune og Sundhed og Omsorg. 
Samlet set er der et stort styringsapparat, der medvirker til at regulere aktiviteter og opgaveløsning i Sundhed og 
Omsorg:

Styringselement

Nationalt niveau Lovgivning: Sundhedsloven og Lov om Social Service
Lov om autoriserede sundhedspersoner
Vejledninger fra Sundhedsstyrelsen om autoriserede sundhedspersoners forpligtelse
Tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed og kommunale tilsyn
Nationale pejlemærker fra Kommunernes Landsforening og Sundhedsstyrelsen

Regionalt niveau Sundhedsaftale for Region Midtjylland

Syddjurs Kommune Økonomi/budgetgrundlag
Værdigrundlag
Ledelses- og medarbejdergrundlag
Aftalestyringskoncept
Sundhedspolitik
Ældrepolitik
Civilsamfundsstrategi
Frivillighedspolitik
Demenspolitik
Handicappolitik
Værdighedspolitik

Sundhed og Omsorg Sektorplan
Kerneopgave
Bærende principper

Fagområder Årlige udviklingsaftaler

 
5.1. Lovgrundlag for Sundhed og Omsorg
Aktiviteter og opgaver i Sundhed og Omsorg er primært styret af lovbestemmelser i Sundhedsloven1 og Service-
loven2. 

Ifølge Sundhedsloven er formålet med sundhedsvæsenet, at fremme befolkningens sundhed samt at forebygge og 
behandle sygdom, lidelse og funktionsbegrænsning for den enkelte. Alle har ret til let og lige adgang til sundheds-
væsenet, sammenhæng og behandling af høj kvalitet. Opgaverne i sundhedsvæsenet udføres af både regioner, 
kommuner og praktiserende sundhedspersoner. 

Når der i Sundhedsloven skrives behandling, defineres dette som både undersøgelse, diagnosticering, sygdoms-
behandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til 
den enkelte. Alle, der måtte have et behov for sundhedsydelser har ret til indsatser efter Sundhedsloven. 
 

1 Sundhedsloven 
2 Lov om social service 
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Kommunen skal levere rammerne for sund levevis til borgerene. Der er et særligt fokus på:

• Forebyggelse og sundhedsfremme
• Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge
• Kommunal tandpleje til børn, unge og ældre
• Specialtandpleje
• Hjemmesygepleje
• Genoptræning 

– Behandling for alkoholmisbrug (Leveres ikke i regi af Sundhed og Omsorg) 
– Lægesamtaler og lægeligt stofmisbrug (Leveres ikke i regi i Sundhed og Omsorg) 

Ifølge Serviceloven har enhver, der opholder sig lovligt i landet ret til ydelser efter denne lov. Formået er, at tilbyde 
rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer, tilbyde almene serviceydelser og tilgodese behov, der 
følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. 

Der er i hele Serviceloven et fokus på at forebygge og fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv. Hjælpen 
skal baseres på, at den enkelte borger har ansvar for sig selv og sin familie. Der skal foretages konkrete og individu-
elle vurderinger, forinden hjælpen ydes – naturligvis i samarbejde med borgeren. Afgørelse træffes på baggrund af 
faglige såvel som økonomiske hensyn. 

Stort set alle opgaver, der løses har et rehabiliterende sigte. Her er der fokus på at hjælpe den enkelte til at klare sig 
selv. Opgaverne på sundheds- og omsorgsområdet er fagligt inspireret af rehabiliteringstankegangen, hvor der er 
fokus på at støtte det enkelte menneske til at øge kapaciteten til egenomsorg. Idet opgavernes lovgrundlag ind 
imellem kan være vanskelige at afgrænse, er der stort fokus på at samarbejde internt, såvel som eksternt, som et 
greb til at støtte borgeren i egen livsførelse. 

Der udgives ofte vejledninger og politiske oplæg fra ministerier, Kommunernes Landsforening, Sundhedsstyrelsen 
og Styrelsen for Patientsikkerhed indenfor sundheds- og omsorgsområdet. Disse drøftes og indarbejdes effektivt i 
den daglige drift. Dermed anvendes nationale strategier som pejlemærker for metodisk og faglig udvikling. 

5.2 Strategier, mål og politikker
I de følgende afsnit præsenteres en mere detaljeret gennemgang af de nationale og lokale mål og politikker, der 
har direkte eller indirekte indflydelse på opgaveløsningen i Sundhed og Omsorg. Her kan for eksempel nævnes 
initiativer under finansloven, som at indføre faste plejehjemslæger, eller udarbejdelsen af en værdighedspolitik. De 
følgende afsnit refererer alle direkte til vedtagne politikker og lokale, regionale og nationale tiltag, der på forskellig 
vis angiver retning og metodisk tilgang til opgaveløsningen i Sundhed og Omsorg, som den ser ud i 2017. 
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5.2.1 Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
Kommunernes Landsforening udarbejdede i 2012 udspillet ”Det nære Sundhedsvæsen”, der skitserer en strategi for 
etableringen af et stærkt, nært sundhedsvæsen. Visionen med udspillet er, at udvikle et nært sundhedsvæsen, hvor 
kommuner på tværs af forvaltningsområder arbejder sammen med almen praksis om at give danskerne et sundere, 
længere liv, som leves aktivt og produktivt uden sygdom og begrænset funktionsevne3. Der var således både fokus 
på effektiv forebyggelse og at udvikle samarbejdet mellem kommuner og regioner. 

Når der i det nære sundhedsvæsen tales om, at være ”Sammen 
om Sundhed”4, satte Kommunernes Landsforening i 2015 fokus 
på, at der er brug for forandring i det nære sundhedsvæsen. 
Målet er, at borgerens forløb skal sættes i centrum for de sund-
hedsmæssige indsatser. Alle sundhedsvæsenets aktører skal altså 
kunne samarbejde, hvis der ønskes et effektivt og kompetent 
sundhedsvæsen i Danmark. 

I juni 2017 blev der udgivet en afrapportering med 20 anbefalin-
ger til det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, formu-
leret af KL, Danske Regioner og staten.  Alle borgere skal møde et 
sundhedsvæsen, der tilbyder høj kvalitet og inddragelse af både 
borgere, pårørende og civilsamfundet5. Hverdagslivet, der for 
mange er præget af sygdom i kortere eller længere perioder af 
livet, skal understøttes, så den enkelte kan meste eget liv. Der er 
fokus på den ældre medicinske patient, patienter med kroniske 
sygdomme og mennesker med psykiske lidelser. De to første målgrupper er en stor del af aftagerne af indsatserne i 
Sundhed og Omsorg.  I afrapporteringen er der et stort fokus på data og kvalitetsudvikling, kompetenceudvikling af 
personalet, sammenhængende og koordineret indsats på tværs og systematisk understøttelse af borgerens egen-
omsorg i sygdomsforløb. 

KORA udarbejdede tillige i 2017 en analyse af 5 megatrends, der 
forventes at præge og udfordre sundhedsvæsenet i fremtiden6. 
Dette drejer sig om:

• Den aldrende befolkning
• Flere kronikere
• Revolutionen inden for data og information
• Den bioteknologiske udvikling
• Den nye sundhedsforbruger

Sundhed og Omsorg deltager i sundhedsstrategisk ledelse7, der er et samarbejdsforum for ledere indenfor sund-
hedsområdet. I samarbejdet udvikles og forankres modeller for samarbejde på tværs af sektorer, hvor der ved hjælp 
af en række udviklingsprojekter sættes fokus på at nedbringe uhensigtsmæssigheder i sundhedsvæsenet. Alle pro-
jekterne evalueres efter samme metode. Her er fokus på kvalitet, befolkningens sundhedstilstand og økonomiske 
omkostninger for alle sektorer.

KL´s vision for det nære sundhedsvæsen:
• Er borgerens indgang til 

sundhedsvæsenet
• Fremmer sund livsstil og forebygger 

sygdom
• Forebygger indlæggelser ved levering 

af almen og specialiseret sygepleje, 
genoptræning og rehabilitering

• Understøtter borgerens muligheder for 
at tage vare på sig selv gennem brug af 
uddannelse og teknologi

• Skaber sammenhæng i borgerforløb på 
tværs af sektorer

• Arbejder ud fra sidste nye viden og 
med højt kvalitetsniveau

Udvalgets vision for det nære sundheds-
væsen: 
Sundhedsvæsenet understøtter patienten 
i at mestre egen sygdom i patientens nære 
miljø, gennem høj, ensartet kvalitet og 
samarbejde, så patienten kan leve et liv 
med højest mulig livskvalitet

3 Kl (2012) Det nære Sundhedsvæsen 
4 KL (2015) Sammen om sundhed 
5 KL, Danske Regioner, Staten (2017): Afrapportering - Udvalg om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen 
6 KORA (2017): Fem megatrends vil forandre fremtidens sundhedsvæsen 
7 http://www.sundhedsledere.dk/
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5.3 Sundhedsaftalen
Sundhedsaftalen er en aftale mellem Region Midtjylland, kommunerne i regionen og praktiserende læger om 
fælles forpligtelser og samarbejde på sundhedsområdet8. Aftalen understøtter, at den enkelte borger modtager en 
indsats, der er sammenhængende og af høj kvalitet - uanset antallet af kontakter eller karakteren af den indsats, der 
er behov for. Det er Sundhedsstyrelsen, der godkender sundhedsaftalen. Sundhedsaftalen baserer sig på følgende 
værdier:

• Vi sætter borgeren først
• Vi skaber resultater
• Vi udfordrer vanetænkning

Dette kræver, at kommuner, regioner og praksissektoren målrettet arbejder med:

Ensartethed i tilbud: Grundstrukturen for sundhedsvæsenet i Region Midtjylland skal være så ensartet som muligt. 
Det betyder, at der skal være en større ensartethed i de kommunale, i de regionale og i de praktiserende lægers 
tilbud.

Muligheder for kontakt og sparring: Kommuner, hospitaler og praktiserende læger skal være mere tilgængelige. 
Både i forhold til borgere og til hinanden.

Udbredelse: De bedste løsninger udbredes.

5.4 Nationale initiativer og tiltag
Med aftalen om finansloven for 20169, blev der på landsplan afsat i alt 874,3 mio. kr. til ældre og demente. Heri er en 
national handlingsplan for demens, national handleplan for den ældre medicinske patient, samt initiativer bl.a. med 
faste plejehjemslæger, udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer og puljemidler til initiativer der understøtter 
livskvalitet på plejecentre. Derforuden kan nævnes, at der i 2016 blev afsat midler til at fastsætte en værdighedspoli-
tik i kommunerne, hvilket også i Syddjurs Kommune førte til en godkendt værdighedspolitik10. 

Satspuljemidler er midler, der på årlig basis forhandles og afsættes fra nationalt plan til særlige indsatser på ar-
bejdsmarkeds-, sundheds- og socialområdet. Denne økonomiske opbygning af midler medfører at nogle aktiviteter 
indenfor Sundhed og Omsorg er baseret på tilførte puljemidler.  Satspuljeaftalen for 2017-202011 har eksempelvis 
fokus på kroniske sygdomme som diabetes, rehabiliteringsindsatser for mennesker med kroniske sygdomme og 
sundhedsfremmeindsatser som rygestop. Indenfor ældreområdet, bliver det muligt at søge midler til klippekortsløs-
ning, til ekstra hjælp til ældre samt midler til bedre ældremad12. 

Det vil sige, at der både regionalt og nationalt kan forventes stor udviklingsaktivitet inden for Sundhed og Omsorg 
de kommende år. I de følgende afsnit beskrives nogle af de tiltag, der har betydning for opgaveløsningen i Sundhed 
og Omsorg fremadrettet. 

8 Sundhedsaftalen 
9 Satspuljeaftale 2016
10 Finansloven 2016: værdighedsmilliard 
11 Satspuljeaftale 2017 
12 Finanslov 2017: En værdig ældrepleje 
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5.4.1 Den ældre medicinske patient
Regeringen fastlagde i 2016 en handleplan for den ældre medicinske patient13. Denne omhandler, at ældre borgere 
skal være trygge i sundhedsvæsenet. Der skal leveres en sammenhængende indsats på tværs af sektorer og fag-
grupper, i særlig grad for de svagere og mere sårbare patientgrupper. Der skal altså være en overordnet indsats, der 
tager udgangspunkt i den enkeltes behov, med hensyntagen til den enkeltes livssituation. 

Dette skal udmøntes i følgende initiativer:

• Tidligere opsporing og rettidig indsats
• Styrkede kommunale akutfunktioner
• Kompetenceløft i den kommunale hjemmesygepleje
• Styrket indsats mod overbelægning
• Flere udgående sygehusfunktioner og øget rådgivning til kommuner og almen praksis
• En indsats, der hænger mere sammen
• Bedre styr på medicinen
• Bedre digitalt samarbejde i komplekse patientforløb

Den ældre medicinske patient er kendetegnet ved: 

I handlingsplanen er der stor fokus på at løfte kompetencer og styrke tilbud i kommunalt regi, så der kan forebygges 
unødige indlæggelser og skabes en koordineret, sammenhængende indsats.  I Sundhed og Omsorg anvendes red-
skaber til at lave tidlig opsporing af sygdom, forringet ernæringstilstand og nedsat funktionsniveau, der er etableret 
et sygeplejefagligt akutteam og der arbejdes på dokumentation samt forløb og vidensdeling blandt alle faggrup-
per.  

13 National handlingsplan 2016: Styrket indsats for den ældre medicinske patient
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5.4.2 National demenshandlingsplan 
Regeringen har fastsat 3 overordnede målsætninger for demensindsatsen14: 

• Dannmark skal være et demensvenligt land, hvor mennesker med demens kan leve et værdigt og trygt liv.
• Behandling og pleje af mennesker med demens skal tage udgangspunkt i den enkeltes behov og værdier, og 

tilbydes i sammenhængende forløb med fokus på forebyggelse, tidlig indsats, nyeste viden og øget forsknings-
indsats.

• Pårørende skal inddrages aktivt og samtidig have mere støtte.

Dette betyder, at Sundhed og Omsorg skal bidrage til helt specifikke mål frem mod 2025, hvor kommunen skal være 
demensvenlig:

Der skal udarbejdes en demensstrategi, der har fokus på følgende områder:

• Information skal være let tilgængelig.
• Kvaliteten i demensudredningen skal løftes: 80 % af alle mennesker med demens skal have en lægelig diagnose.
• Forbruget af antipsykotisk medicin skal nedbringes med 50 %. 
• Der skal være de rette kompetencer hos personalet.
• Der skal være de rette fysiske rammer for demente.

5.4.3 Antallet af borgere med demens i Syddjurs Kommune
Videnscenter for demens har lavet en opgørelse, der viser fremskrivningen af antallet af demente, sammenlignet 
med en befolkningsfremskrivning for +60 årige15. Indenfor en årrække, kan der på landsplan forventes en betrag-
telig stigning i antallet af demente. Vi bliver alle ældre og ældre. I og med, at der er en større forekomst af demens, 
jo ældre man bliver, vil der med en større andel af ældre befolkning også være en større andel af demente. Derfor 
vil der, med Syddjurs Kommunes demografiske sammensætning, også komme en betragtelig stigning i antallet af 
demente. 

Frem mod 2020 kan der forventes en stigning i antallet af demente i Syddjurs Kommune på 8 %, hvilket stiger til 22 
% allerede i 202516. 

14 Sundheds- og Ældreministeriet (2017): Demenshandlingsplan 
15 http://www.videnscenterfordemens.dk
16 http://www.videnscenterfordemens.dk 
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5.5 Lokale politikker
Der er udarbejdet 3 centrale politikker for Sundhed og Omsorg. Disse overlapper opgaveløsningen i praksis, men 
præsenteres her enkeltvis. 

5.5.1Sundhedspolitik
Sundhedspolitikken17 er vedtaget i 2012 og skal snarligt revideres. Den langsigtede vision i Sundhedspolitikken 
er, at Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve 
et godt, sundt og langt liv, med overskud til også at være noget for andre. Konkret er der ønske om, at sundheden 
smitter alle borgere ved at:

• Lade børn og unge komme godt fra start
• Lade sunde valg være nemme valg
• Fremme fælleskabet
• Skabe tilgængelige og meningsfulde tilbud til alle borgere

5.5.2 Ældrepolitik 
Ældrepolitikken18 har ingen slutdato, og er vedtaget i 2013. Ældrepolitikken har som mål, at skabe de bedste betin-
gelser for et godt og aktivt liv som ældre. 4 temaer fremhæves som vigtige: 

Borgeren først
• Borgerens behov og livsførelse er afsættet for ethvert tilbud
• Der skal skabes sunde og trygge rammer – også med pårørende
• Der skabes sammenhængende sundhedstilbud
• Vi arbejder sammen 

Aktiviteter og fællesskab
• Aktiviteter og fællesskaber understøttes
• Der er samarbejde mellem medarbejdere og frivillige
• Vi udfordrer hinanden på indhold og omfang
• Vi tilrettelægger med henblik på tilbud til alle
• Vi samarbejder og fortæller om det vi gør 

Et aktivt sundt liv
• Borgeren støttes i at mestre sygdom og bevare det, han kan
• I fællesskab tilrettelægges den indsats, der er meningsfuld
• Der tilbydes træning eller hjælpemidler inden personlig pleje/praktisk hjælp
• Der er fælles opsøgning 

Kompetence og den nyeste viden
• Der skal mødes kendte, dygtige og erfarne medarbejdere
• Personalet er nysgerrigt og opsøger viden
• I Sundhed og Omsorg holdes personalet opdateret og indgår i samarbejder og udviklingstiltag 

17 Syddjurs Kommune: Sundhedspolitik  
18 Syddjurs Kommune: Ældrepolitik
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5.5.3 Værdighedspolitik
Værdighedspolitikken19 beskriver, hvordan den kommunale hjælp fokuserer på at bevare og fremme det værdige 
liv for borgeren. Politikken er godkendt i 2016 og løber til 2020. I Syddjurs Kommune ønskes et værdigt ældreliv for 
alle borgere. Vi vil sikre og bevare værdige liv for borgerne, også når de bliver ældre og har brug for hjælp. Der er 4 
fokusområder i værdighedspolitikken:

Livskvalitet: Det er individuelt, hvad der giver livskvalitet for den enkelte, derfor tager vi udgangspunkt i den enkel-
tes livsopfattelse. Det er vigtigt, at borgerne oplever at være værdsatte og respekterede.

Selvbestemmelse: Ældre borgere har ret til selvbestemmelse. Det vil sige at man har ret til at træffe frie valg, fri for 
tvang, fri for manipulation og med afsæt i de ønsker man har for sit liv. I ældreplejen i Syddjurs Kommune respekte-
rer vi, at der er mange måder at leve sit liv på. Det vil sige, at borgerens ønsker om eks. boform forsøges imødekom-
met, ligesom vi tilstræber at efterkomme ønsker om døgnrytme, aktiviteter eller livsførelse. Sammen med borgeren 
finder vi den løsning, der er bedst mulig. Det betyder, at Syddjurs Kommune stiller vejledning og hjælp til rådighed 
i forhold til at magte sit liv, ligesom kommunen stiller relevante tilbud om træning og forebyggelse til rådighed. 
Målet er, at borgeren så længe og så vidt muligt kan tage ansvar for eget liv.

Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen: I Syddjurs Kommune fremmes kvaliteten i plejen gennem 
tværfaglighed og sammenhæng. Forudsætningen for et velfungerende tværfagligt samarbejde til gavn for borge-
ren er veluddannet personale med gode samarbejds- og kommunikations kompetencer. Et velfungerende tvær-
fagligt samarbejde er en nødvendighed for, at borgeren oplever sammenhæng og kvalitet i plejen. Ligeledes er et 
højt fagligt niveau en prioritering for det værdige ældreliv. Plejen skal være baseret på faglige kvalifikationer hos 
personalet, der løbende bliver uddannet i den nyeste viden og de bedste metoder.

Sundhed, mad og ernæring: Sundhed er et kardinalområde for Syddjurs Kommune. I Syddjurs Kommunes ældre-
pleje er sundhed ikke kun fysisk, det er i høj grad også en mental tilstand at være sund. Mental og fysisk sundhed 
hænger sammen. Derfor handler sundhed ikke kun om det vi spiser eller drikker, eller om vi ryger. Sundhed handler 
om at imødegå ensomhed og styrke fællesskab. Sundhed handler ligeledes om at styrke livskvaliteten gennem 
gode aktiviteter og gode nærværende relationer. Det handler selvfølgelig også om den rigtige ernæring. Syddjurs 
Kommune vægter et højt fagligt fokus på ernæring og arbejder forebyggende og oplysende for borgerne.

En værdig død: I Syddjurs Kommune er det ikke kun livet og opretholdelsen af livet, der har vores fokus. Den vær-
dige og trygge afslutning på livet er i ældreplejen et væsentligt fokusområde. I Syddjurs Kommune arbejder vi for at 
alle mennesker får en afslutning på livet, der sker med værdighed. En værdig død handler om tryghed og nærvær 
i relationerne, og det handler om faglig kvalitet i indsatsen. Vi søger derfor vedvarende at opkvalificere personalet 
i smertelindring og de svære samtaler ved livets afslutning. Afslutningen på livet skal ske på grundlag af borgerens 
egne ønsker for denne tid, ligesom der skal tages hånd om de pårørende.

19 Syddjurs Kommune: Værdighedspolitik
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5.5.4 Demenspolitik
Demenspolitikken20 er godkendt i 2011. Demenspolitikken er relateret til den forrige demenshandlingsplan. Heri 
beskrives 12 overordnede områder, der er rammesættende for demensindsatsen i Syddjurs Kommune, blandt andet 
indenfor organisering, indsatser og inddragelse af pårørende. 

5.5.5 Frivillighedspolitik
Frivillighedspolitikken skal understøtte og udvikle sammenspillet med frivillige, organisationer og foreninger. 

De overordnede mål med frivillighedspolitikken er at:

• Forny og forbedre udviklingen med nye perspektiver for den sociale indsats.
• Fremme aktivt medborgerskab og frivillighedskultur.
• Styrke de frivillige organisationers virke. Samarbejde med de frivillige organisationer styrker organisationerne.
• Styrke det tværgående samarbejde for at opdyrke nye områder, hvor frivillige fortsat kan spille en rolle for at 

forny og forbedre udviklingen.

Rammen for det frivillige arbejde er sat af Lov om social service § 18. Heri fastlægges, at kommunerne skal samar-
bejde med frivillige sociale organisationer og foreninger. I Syddjurs Kommune er rammerne fastlagt i kommunens 
frivillighedspolitik. Den praktiske udmøntning foregår primært gennem Frivillighedsrådet og Frivillighedsnetværk. 
Der er jf. Lov om social service § 79 afsat midler til aktiviteter med et forebyggende og aktiverende sigte. De frivillige 
brugerrettede aktiviteter er demokratisk forankret i centerråd, der arbejder efter fælles vedtægter.

Hos Sundhed og Omsorg er der følgende fokusområder for støtte til det frivillige arbejde:

• Gode rammer
• Gode samarbejdsrelationer
• Udvikling af det frivillige arbejde
• Information og kommunikation

20 Demenspolitik 
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5.6 Økonomiske rammer
I Syddjurs Kommune tager budgetlægning udgangspunkt i et flerårigt perspektiv. Der udarbejdes årlige budgeta-
nalyser, hvor der er forventning om, at der i 2016, 2017 og 2018 opnås betydelige driftsreduktioner. Der er fokus på 
omstilling i opgaveløsning, service og kvalitet. Kommunens udgifter til Sundhed og Omsorg er på 524,5 mio. kr. i 
regnskab 2016 og fordeler sig, som det fremgår af figuren herunder:

Sundhed og Omsorg er et område i stadig udvikling, hvor den demografiske sammensætning, sammenholdt med 
en løbende forandring i opgaver og mængde bevirker, at der kontinuerligt må iværksættes nye initiativer. Dette er 
for at kunne imødekomme udfordringer og samtidigt levere høj kvalitet indenfor rammerne af de tildelte ressourcer.

Der skal være plads til innovation, så nye idéer kan afprøves. Forbedringer kræver villighed til forandring i organisati-
on og opgaveløsning. Der er fokus på mulighederne for at udarbejde detaljeret ledelsesinformation, da udviklingen 
i aktiviteter indenfor området er et naturligt kardinalpunkt i budgetlægningen. 

Indenfor Sundhed og Omsorg ses et stigende opgavepres som forårsages af blandt andet:

Sundhed og Omsorg har til stadighed fokus på at effektivisere og optimere drift og nye indsatser. Der ansøges 
løbende om puljemidler, der bidrager til opgaveløsningen. Endvidere iværksættes der løbende initiativer, for at 
Sundhed og Omsorg kan levere høj kvalitet indenfor rammerne af de tildelte ressourcer.

Der er i budgetprocessen lagt op til at tage højde for den demografiske udvikling, idet Sundhed og Omsorg er spe-
cielt presset på udviklingen i aldersgrupperne 65-79 år og borgergruppen over 80 år, der vokser stødt.

I afrapportering for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen ligges der kraftigt op til en revision af den ak-
tuelle medfinansieringsmodel på sundhedsområdet, da det formodes at fælles finansiering, ledelse og planlægning 
vil medvirke til at skabe mere sammenhængende forløb.
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6. VISION OG VÆRDIER I ORGANISATIONEN
I Syddjurs Kommune er flere visioner, værdier og strategier med til at påvirke opgaveløsningen i Sundhed og Om-
sorg. Visioner og værdier beskriver vores overordnede mål, hvor vi ønsker at sætte borgeren i centrum. Strategier, 
metoder og midler bidrager konkret til, at ledelse og personale i dagligdagen holder fokus på målet. Det er perso-
nalet i Sundhed og Omsorg, der har direkte kontakt med borgerne. Dermed er det i tandlægestolen, hjemme hos 
borgeren eller på plejecentret, udøvelsen af vision og værdier kan mærkes og give værdi for borgeren. 

Syddjurs Kommune ønsker at være et godt og smukt sted at bo, leve og arbejde. Med visionen ”Vi gør det – sam-
men” beskrives det, at velfærden skal udvikles i et samarbejde med borgere, erhvervsliv og de professionelle organi-
sationer. 

Sundhed og Omsorg deltager aktivt i visionen; der arbejdes med innovativ opgaveløsning, velfærdsteknologi og høj 
inddragelse af borgere, frivillige og foreninger. 

6.1 Direktionens strategiplan 2017 – 2020
Direktionen i Syddjurs Kommune har formuleret 5 strategiske pejlemærker i udvikling af organisationen21. Målet 
hermed er at skabe endnu bedre løsninger til borgerne i kommunen. Strategiplanen omhandler, hvordan Syddjurs 
Kommunes vision ”Vi gør det sammen” kan omsættes til virkelighed. Strategiplanen skal ses i sammenhæng med 
politikker, ledelses- og medarbejdergrundlag og værdigrundlag. 

6.2 Kerneopgaven og de bærende principper for opgaveudførelsen
Sundhed og Omsorg har formuleret en fælles kerneopgave, som alt personale forpligter sig til. Det er et udtryk for, 
at alle parter bidrager til opgaveløsningen, som centreres omkring borgeren. Kerneopgaven er:

Dette er ud fra de bærende principper, der ligeledes er fælles for hele Sundhed og Omsorg. 

De bærende principper:

• Sæt borgeren i centrum
• Mere sundhed for pengene
• Høj faglig kvalitet

Alt personale i Sundhed og Omsorg er engagerede i at sætte borgeren i centrum for opgaven. Det er dette perso-
nale, der i relationen med den enkelte borger, er fundamentet for opgaveløsningen. I Sundhed og Omsorg vil det 
samlede billede af værdier, politkker og strategier kunne illustreres i følgende figur:

21 Syddjurs Kommune: Strategiplan 2017-2020

Sammen med borgeren at skabe lige muligheder for et godt og aktivt liv – et liv, hvor velfærd og sundhed 
fremmes og sygdom forebygges eller behandles med tværfaglighed og høj kvalitet. 
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• Borgeren i centrum 

Vision 
• Vi skal give borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget for 

andre.  
• Borgeren først 
• Aktiviteter og fællesskab 
• Et aktivt og sundt liv 
• Kompetencer og viden 
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• Respekt 

Strategier 
• Lederskab og råderum 
• Ledelses- og medarbejdergrundlag 
• Mest sundhed for pengene: 

• Rehabilitering 
• Velfærdsteknologi 
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• Sikker behandling 
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• Kvalitet og resultatstyring 
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7. BESKRIVELSE AF SUNDHEDS- OG OMSORGSOMRÅDET
I de følgende afsnit følger først en beskrivelse af målgruppen for sundheds- og omsorgsområdet, demografisk op-
bygning og organisering. 

Herefter følger en oversigt over fagområderne indenfor Sundhed og Omsorg, med en kort fremstilling af hver enkel 
enhed. 

7.1 Målgruppe
Målgruppen for indsatser og ydelser i Sundhed og Omsorg er meget stor og varieret; det er unge og gamle, raske og 
svage – kort sagt, dér hvor vi forebygger og dér hvor vi behandler. 

Indsatserne er rettet mod de, der endnu ikke er syge og de, der har behov for hjælp. Uanset alder eller hvilken lidelse 
eller tilstand, der måtte ligge bag behovet. Når begrebet ”borger” anvendes i Sundhed og Omsorg er det et samlen-
de udtryk for en meget forskellig gruppe. Det kan være et menneske i alle aldre og fra alle samfundslag. Borgeren i 
Sundhed og Omsorg i Syddjurs Kommune kan være: 

• En 1 år gammel baby, der er i Tandplejen med mor
• En 25 årige tømrer, der er til genoptræning på AGS efter et brækket skinneben
• En 14-årig teenagedreng, der er til tandreguleringsbehandling
• En depressionsramt kroniker med svære smerter, der går på kursus i Sundhedsteamet for at håndtere hverdagen
• En ældre dame på 89, der er i hverdagsrehabiliteringsforløb efter en brækket hofte 
• En familiefar med kræft, der ønsker at være hjemme i den sidste levetid med børn og hustru omkring sig
• Et ægtepar, der sammen går til IT-undervisning på det nærmeste ældrecenter
• En midaldrende kvinde, der efter en hjerneblødning har et forløb i hjerne-talehuset med genoptræning af alle 

hverdagskompetencer
• Pigen i 2. klasse, der skal have penicillin i drop efter en svær infektion, som kan få behandling i hjemmet
• Borgeren med demens, der flytter ind på et plejecenter, når hverdagen går i stykker derhjemme
• 8. klasse, der modtager undervisning om alkohol som et forebyggende tiltag

7.2 Demografi
Antallet af borgere over 70 år forventes at stige markant over de næste 10 år. Dette medfører en betydelig ændring i 
befolkningssammensætningen, som giver budgetmæssige udfordringer på ældreområdet. 

I Syddjurs Kommune forventes det samlede antal indbyggere at falde med cirka 4 % fra 2016 til 2025, og generelt 
ses der et fald i alle aldersgrupper til og med 65 år - dermed også i den arbejdsdygtige alder. 

Der blev i april 2017 udarbejdet befolkningsprognose for kommunen dækkende perioden frem til 2025. Prognosen 
viser, at der vil være en fortsat vækst i aldersgruppen +65 år. Nedenstående figur viser udviklingen i alle alders-
grupper. 
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For aldersgruppen +65 år stiger andelen af den samlede befolkning fra 23 % i 2016 til 28 % i 2025. Det skal bemær-
kes at særligt gruppen af borgere over 80 år stiger voldsomt frem mod 2025. Der bliver flere og flere ældre borgere i 
hele landet. Syddjurs Kommune kan dog forvente en lidt større stigning i andelen af ældre end på landsplan. Alt i alt 
forventes det, at der kommer 10 % flere borgere over 65 år på en periode over 10 år:

Det må på den baggrund kunne forventes, at der fremover vil være et større behov for sundheds- og omsorgsydel-
ser i kommunen, end tilfældet er på landsplan. I og med, at over halvdelen af ressourcerne i Sundhed og Omsorg 
anvendes i gruppen af ældre og handicappede, forventes der derfor et endnu større træk på områdets ressourcer. 

8. ORGANISERING
Sundhed og Omsorg er i 2017 organiseret under Sundheds- og Omsorgschefens ansvarsområde. Området består af 
funktionsdelte enheder. Her udarbejdes årlige udviklingsaftaler, hvor hver enkelt leder har det fulde faglige, økono-
miske og overordnede personalemæssige ansvar. Derudover findes et mellemlederniveau, der varierer efter områ-
dets opbygning. 

Personalesammensætningen og opgaveløsningen varierer. En nærmere beskrivelse af aktiviteter og medarbejder-
grupper kan læses i bilag 1. På følgende side ses et organisationsdiagram over Sundhed og Omsorg, som området 
ser ud primo 2017. 
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Organisationsdiagram Sundhed og Omsorg, primo 2017:
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9. TILBUD OG OPGAVER
I Sundhed og Omsorg løses lovbundne opgaver indenfor omsorgsområdet samt sundhedsfremme og forebyggelse 
relateret til både børn, unge og ældre. I det følgende afsnit beskrives hver enkelt enhed. 

9.1 Tværgående funktioner
Der er flere selvstændige enheder i stabsfunktion. Udviklingskonsulenter arbejder med projektledelse, kvalitet, 
udvikling, analyse af aktiviteter samt den velfærdsteknologiske indsats. Alle løser opgaver, der går på tværs af de 
funktionsbærende enheder. Herudover er sekretariat og de fagspecifikke stabsfunktioner, der beskrives herunder: 

9.1.1 Uddannelseskoordination
Sundhed og Omsorg er uddannelsessted for social- og sundhedselever, sygeplejestuderende, psykomotorikstude-
rende samt praktikanter fra udlandet. Uddannelseskoordinatoren koordinerer og iværksætter aktiviteter. Herudover 
implementeres uddannelsesordninger på baggrund af nye bekendtgørelser samt rekruttering og ansættelser af 
elever til ældreområdet. 

9.1.2 Demensteam
Demenskonsulenter opsamler og formidler viden om demens. Demensteamet er omdrejningspunkt og derfor 
koordinerende for alle interne og eksterne henvendelser, når der ikke findes en konkret kontakt, eller ved usikker-
hed om henvendelsessted. Demensteamet er tilgængeligt i alle hverdage i dagtimerne for alle eksterne og interne 
samarbejdspartnere, på tværs af fag og sektorer, frivillige, borgere, samt pårørende. Demensteamets funktion er 
koordinerende, det vil sige, at alle henvendelser udløser en opgave, uanset om demensteamet skal foretage en aktiv 
handling eller blot videreformidle information informationen skal videreformidles. 

Demenskonsulent og demenskoordinatorer er eneste medarbejdere i Sundhed og Omsorg, der udfører demenstest, 
i samarbejde med praktiserende læge.

9.1.3 Sundhedsteam
Sundhedskonsulenter leverer tilbud om fysisk træning, inspiration og støtte til at håndtere hverdagslivet med en 
sygdom, træffe sunde valg og fastholde livsstilsforandringer. Derudover arbejder sundhedskonsulenterne med over-
ordnede strategier, der skal være medvirkende til at sikre, at sundhedsfremmende og forebyggende tiltag tænkes 
bredt, såsom samarbejde med foreninger og virksomheder. 
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9.2 Hjemmepleje
Hjemmeplejen er opdelt i 6 distrikter, der er fordelt i hele kommunen. Hjælpen udføres af både kommunale medar-
bejdere fra Sundhed og Omsorg, godkendte private leverandører eller egne hjælpere (godkendt af kommunen).

Syddjurs Kommune tilbyder hjælp og støtte til rengøring, tøjvask, bestilling af dagligvarer, personlig pleje og hjælp 
til ernæring. Personlig hjælp ydes hele døgnet, mens praktisk hjælp som udgangspunkt ydes hver 2. uge. 

Hjælpen bevilges med udgangspunkt i en 
individuel og faglig vurdering fra en kommu-
nal visitator ud fra § 83 i Serviceloven. 

Som udgangspunkt tilbydes træning eller 
hjælpemidler, inden bevilling af personlig 
pleje og/eller praktisk hjælp. Årsagen hertil 
er et ønske om, at gøre borgerne mest 
muligt selvhjulpne og dermed medvirke til 
at opretholde den livskvalitet, der findes, 
når man kan selv. Indsatsen er en del af 
den rehabiliterende tilgang, hvor borgeren 
deltager aktivt i hjælpen, så fysiske/psykiske 
færdigheder fastholdes og udvikles. Der sker 
løbende opfølgning og vurdering af, om den 
hjælp der gives, er den rette. 

Der er i det daglige arbejde stort fokus på, at opspore tidlige tegn på sygdom, ensomhed, faldende aktivitetsniveau 
og underernæring hos borgere, som Sundhed og Omsorg er i kontakt med. Dette gøres dels for at undgå at borge-
ren bliver syg og dårligere fysisk og psykisk. Derudover har indsatsen til hensigt at forbygge borgeren indlægges, 
hvis det kunne have været undgået. Den tidlige opsporing og efterfølgende indsats sker i tæt samarbejde imellem 
hjemmeplejen, sygepleje, terapeuter, diætist og andre relevante parter. 

9.3 Hjemmesygepleje
Hjemmesygeplejen er samlet i ét hus i Thorsager. Personalet er opdelt i mindre teams, der følger hjemmeplejens 
opbygning, så der opnås en høj grad af samarbejde. 

Hjemmesygepleje ydes til borgere i alle aldre i tilfælde af akut eller kronisk sygdom, hvor sygeplejefaglig indsats 
er påkrævet med baggrund i § 138 i Sundhedsloven, bekendtgørelse om hjemmesygepleje22 samt vejledning om 
hjemmesygepleje23. Indsatserne ydes frit efter lægehenvisning fra praktiserende læge, sygehus eller vagtlæge. 

Formålet med hjemmesygepleje er at forebygge sygdom, fremme sundhed, yde sygepleje og behandling, rehabili-
tering og palliation til borgere, der har behov for det. Målet hermed er at skabe mulighed for, at borgere kan blive i 
eget hjem, hvad end deres situation måtte være.  Tilbuddet om hjemmesygepleje er en del af Sundhedslovens for-
mål om at skabe kontinuitet i behandlingsforløb, og er dermed en væsentlig brik i både de samlede sundhedstilbud 
i sundhedsvæsnet samt den kommunale indsats; for eksempel i tæt samarbejde med hjemmeplejen. 

22 Bekendtgørelse om hjemmesygepleje
23 Vejledning om hjemmesygepleje
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Sygepleje retter sig mod 4 hovedområder:

• At udføre sygepleje
 – Konkrete sygeplejeopgaver
• At planlægge og lede sygepleje
 – Sikring af sammenhæng i borgeforløbet på tværs af fag og afdeling
• At formidle sygepleje
 – Rådgivning og vejledning
• At udvikle sygepleje
 – Dokumentation og kvalitetsforbedring

Der ses en tendens til, at hjemmesygeplejen 
har en overvægt af opgaver, der retter sig 
mod at koordinere forløb og at løse specia-
liserede og komplicerede sygeplejeopgaver 
hos svært multisyge og kroniske patienter, fx 
komplicerede sår ved kræftsyge borgere el-
ler dialysebehandling ved kronisk nyresyge. 

Derudover har hjemmesygeplejen de sene-
ste år oplevet at være den koordinerende 
part i borgerens samlede forløb i Sund-
hed og Omsorg, for eksempel ved at være 
nærmeste samarbejdspartner for læge og 
sygehus, samt deltage i den forebyggende 
og rehabiliterende indsats sammen med 
hjemmeplejen og træningsområdet.  I afrapporteringen fra 2017 om det nære og sammenhængende sundheds-
væsen beskrives hjemmesygeplejen som en central part i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.  Derfor 
anbefales det at revidere bekendtgørelse og vejledning om hjemmesygepleje snarest, så den aktuelle virkelighed 
afspejles i de omgivende regler. 

9.3.1 Forebyggende hjemmebesøg
Baggrunden for forebyggende hjemmebesøg findes i Serviceloven, § 79a24. Når en borger i Syddjurs Kommune 
fylder 75 år tilbydes det første forebyggende hjemmebesøg. Det næste tilbud om forebyggende hjemmebesøg, gi-
ves når borgeren fylder 80 år. Formålet hermed er, at den samlede livssituation kan drøftes, med fokus på at bevare 
funktionsniveauet og udnytte egne ressourcer. Det er frivilligt for borgeren at modtage besøget. 

9.4 Plejecentre
Kommunen råder aktuelt over 6 plejecentre med i alt 279 pladser. Som tidligere nævnt er plejecentrene i gang med 
en større udvikling, hvor der fortsat er fokus på geografisk spredning i kommunen. 

Borgere kan gennem kommunen ansøge om en plejebolig på et plejecenter. Plejeboligerne er forbeholdt borgere 
med stort pleje- og omsorgsbehov, borgere der har behov for døgnbemanding og som ikke på forsvarlig vis kan 
blive i eget hjem. Et plejecenter leverer hjælp efter samme lovhjemmel som hjemmepleje og sygepleje.

Kriterier til vurdering af behov for plejebolig:

• Behovet for hjælp kan trods massiv hjemmepleje og træning ikke dækkes i den nuværende bolig
• Der er behov for nærhed af plejepersonale, støtte, struktur og observation døgnet rundt
• For borgere demensdiagnose er der specielt indrettede plejeboliger til demente med særlige behov

24 Serviceloven
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Den daglige ledelse varetages af plejecenterlederen. Plejen varetages af social- og sundhedsassistenter, social- og 
sundhedshjælpere/sygehjælpere og pædagoger. Der er ligeledes tilknyttet sygeplejersker i alle plejeboligenheder, 
der især har fokus på kvalitetsudvikling. Der er endvidere tilknyttet en musikterapeut, der arbejder på tværs af alle 
plejeboliger. 

Der er fokus på det tværfaglige samarbejde og i den forbindelse samarbejdes der tæt med fysioterapeut, demens-
konsulent og klinisk diætist. Relevante samarbejdspartnere er altid involveret ved indflytning af ny borger i en 
plejebolig.  

Nogle plejecentre har eget køkken, hvor maden tilberedes af ernæringsassistenter. Andre køkkener er aktuelt ikke 
godkendt til fuld madproduktion og får derfor mad leveret fra Djurs Mad/Køkken Syddjurs. Det tilstræbes dog, at 
der også i disse enheder foregår aktiviteter som for eksempel bagning.

I plejecentrene er der fokus på at skabe sociale fælleskaber og deltage i aktiviteter efter den enkelte borgers lyst og 
interesse. Alle plejecentre har Rickshaw cykler, der bruges til ture i det fri. 

Plejecentrene er underlagt både sundhedsfaglige tilsyn samt uanmeldte kommunale tilsyn. Formålet hermed er at 
højne den sundhedsmæssige indsats samt sikre, at borgerne får den pleje, praktiske hjælp og træning, som de er 
berettiget til. 

I Syddjurs Kommune er aktivitetscentre placeret sammen i samme bygning som plejecentrene eller i umiddelbar 
nærhed til en klynge af ældreboliger. Plejecentre, aktivitetscentre og ældreboliger er placeret med geografisk spred-
ning i hele kommunen. 
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9.4.1 Placering af ældreboliger, plejeboliger og trænings- og aktivitetscentre
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9.5 Vedligeholdende Træning og Aktivitet
Vedligeholdende træning og aktivitet (VTA) leverer:                                                                                           

• Hjemmetræning til ældre i eget hjem i tæt samarbejde med øvrige ansatte i hjemmeplejen.                                                                
• Vederlagsfri fysioterapi, genoptræning og vedligeholdende træning til borgere i plejeboliger.                                                                 
• Daglig drift af holdtræning og selvtræningsenheder.   
• Ensomhedsindsats.                                                                                                                                        
• Aktiviteter og samarbejde med frivillige.

Målgruppen for den visiterede træning er borgere, der har nedsat fysisk, psykisk og/eller social funktionsevne. De 
visiterede tilbud er geografisk placeret på følgende lokale centre: 

• Bakkegården i Ebeltoft
• Lyngparken i Knebel
• Ringparken i Ryomgård
• Rosengården i Hornslet

På disse 4 centre er der også mange forskellige aktiviteter ledet af frivillige, for eksempel banko, motion og kulturelle 
aktiviteter. De åbne tilbud findes også på:

• Lindegården i Mørke
• A – huset i Rønde
• Vikingegården i Kolind
• Seniorhuset i Tirstrup
• Kernehuset i Ebeltoft

VTA løser i samarbejde med hjemmeplejen, 
visitationen og hjemmesygeplejen tilbuddet 
om hjemmetræning, i daglig tale ”Syddjurs 
træner”. Dette tilbud er til borgere, der: 

• Kan drage nytte af hjemmetræning
• Søger om hjemmehjælp første gang
• Søger om ændringer i hjemmehjælpen

Forløbet starter med, at kommunens visitator kommer på besøg. Visitator vil sammen med borgeren vurdere, hvilke 
mål træningen skal have. Der vil blive lagt en individuel plan for forløbet. Derefter starter træningen, som kan 
strække sig over 2-12 uger afhængigt af hvilken træning, der er tale om. De medarbejdere, der hjælper og rådgiver 
borgerne, er enten terapeuter, sygeplejersker eller social- og sundhedsuddannede. Træningen foregår i dagtimerne 
og på aftalte tidspunkter.

Når træningsforløbet afsluttes, bliver det vurderet, om den enkelte selv kan klare hverdagens gøremål, eventuelt 
med brug af hjælpemidler. Hvis der fortsat er brug for hjælp, bevilges den nødvendige hjemmehjælp.
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9.5.1 Frivillighed
Koordinationen af frivillighedsindsatsen25 varetages i VTA af to frivillighedskoordinatorer. Det frivillige arbejde på 
ældreområdet foregår på de lokale ældrecentre, i aktivitetshuse, klubber, foreninger og i lokale grupper og omfatter 
adskillige frivillige aktører. Frivillige på ældreområdet er en styrke, der varetager en mangfoldig vifte af aktiviteter og 
opgaver eksempelvis:

• Pasning af cafeer på ældrecentrene
• Ledsagelse og gåture
• Besøgsvennetjeneste
• Motionsvenner
• Hjælp ved arrangementer på 

ældrecentrene
• Lærende aktiviteter for større eller 

mindre grupper f.eks. datastuer og 
litteraturgrupper.

Der er stor respekt omkring de frivillige i 
Sundhed og Omsorg, der bidrager med at 
støtte mennesker, der har brug for det. De fri-
villige er ikke en erstatning for fast personale.  

9.6 Arbejde – Genoptræning - Sundhed
Arbejde – genoptræning – sundhed (AGS) er beliggende i Tirstrup, hvor der leveres genoptræning efter Sundheds-
lovens § 140 samt Servicelovens § 86. Genoptræning efter Sundhedsloven og Serviceloven defineres som en målret-
tet og tidsafgrænset samarbejdsproces mellem en borger, eventuel pårørende og personale.

På AGS tilbydes følgende forløb:

• Individuel træning
• Holdtræning
• Træning for kræftramte
• Træn Livet: Kræft, KOL, Type2diabetes, hjertekarsygdom
• Bassintræning
• Rygvejledning
• Hænder med gigt

Formålet med genoptræning er, at borgeren opnår samme 
funktioner som tidligere eller bedst mulig funktionsevne; Dette 
gælder for kroppen, for hovedet og for det sociale. 

Træningsindsatsen med den enkelte borger bliver tilrettelagt i 
sammenhæng med eventuelt andre kommunale indsatsområder 
med henblik på en sammenhængende og koordineret rehabilite-
ringsindsats, herunder også tilbagevenden til arbejdsmarkedet. 
Terapeuten støtter borgeren i træningen, så længe dette vurderes 
nødvendigt. Så snart borgeren er i stand til – under supervision af 
terapeut – at selvtræne i maskiner eller i hjemmet med eventuelt 
udlån af træningsudstyr overgår han/hun til dette. Terapeuten 
foretager løbende ændringer af træningsøvelser. 

25 Frivillighedspolitik for ældreområdet (2011)
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Et træningsforløb indledes altid med en individuel samtale, en undersøgelse samt instruktion af en varighed på 45 
minutter. En individuel træningsydelse strækker sig over 30 minutter pr. gang. En træningsydelse på hold varer 1 
time, heraf er 15 minutter til individuel supervision. Genoptræning efter såvel Sundhedslovens som Servicelovens 
bestemmelser er, i henhold til lovgivningen, vederlagsfri for borgeren.

Der samarbejdes tæt med Jobcentret, hvor der er tilbud om forløb. Derforuden leveres indsatser indenfor forebyg-
gende og sundhedsfremmende tilbud til kronisk syge borgere, med for eksempel Kronisk Obstruktiv Lungesygdom, 
hjertesygdom, kræft eller diabetes. 

9.7 Rehabiliteringsafdelingen
Rehabiliteringsafdelingen i Tirstrup råder over følgende tilbud:

• 24 midlertidige døgnpladser
• Akutteam og akutpladser
• Ambulant genoptræning for borgere med erhvervet hjerneskade 

Rehabiliteringsafdelingen har ansvaret for nedenstående tilbud 
med baggrund i Sundhedsloven § 138 og § 140, Serviceloven § 
84 og § 86.1, samt Lov om specialundervisning for voksne26.

Døgnpladser
Indsatsen på døgnpladserne gives som et intensivt tværfagligt 
rehabiliteringstilbud, hvor genoptræning og sygepleje tilrette-
lægges med udgangspunkt i borgerens ønsker og ressourcer, 
og baseres på borgerens hele livssituation. Borgerne tilbydes et 
dynamisk, fleksibelt og udviklingsorienteret forløb med fokus på 
kvalitet, løbende justeringer og evaluering. Rehabiliteringsforlø-
bet omfatter løbende koordinering og et samarbejde på tværs 
af sektorer, områder og faggrupper for at skabe sammenhæng 
i borgerens forløb. Formålet med forløbet er, at borgeren kan 
komme til at leve et så selvstændigt og meningsfuldt hverdagsliv 
som muligt. 

Akutteam og akutpladser
Akutteamet og akutpladserne løser specialiserede og komplek-
se sygeplejeopgaver hos den akut syge borger. Formålet med 
indsatsen er at forebygge forværring af akut opstået eller kendt 
sygdom samt opfølgning på pleje- og behandlingsindsatser hos 
borgere med komplekse pleje- og behandlingsbehov. 

Akutsygeplejersken har et højt kompetenceniveau, som gør, at borgeren indenfor få timer vurderes klinisk og objek-
tivt - også via diagnostisk måleudstyr. Akutteamet og akutpladserne kan hermed bidrage til at forebygge indlæggel-
ser. Et velfungerende samarbejde mellem sygehus, almen praksis og akutteamet/akutpladserne øger kvaliteten og 
patientsikkerheden. 

Ambulant genoptræning til borgere med erhvervet hjerneskade
Indsatsen i Hjerne- og Talehuset gives som et ambulant tværfagligt genoptræningstilbud til borgere, som har på-
draget sig en erhvervet hjerneskade efter akut sygdom eller ulykke. Indsatserne tager udgangspunkt i en individuel, 
konkret udredning af borgerens behov, og alle indsatser bliver tilrettelagt og målrettet sammen med borgeren og 
evt. pårørende. Formålene med genoptræningen er, at borgeren kan klare sig bedst muligt fysisk, kognitivt, emo-
tionelt og socialt, og blive i stand til at tilrettelægge en indholdsrig og meningsfyldt hverdag. Der arbejdes med en 
helhedsorienteret tilgang til borgeren, og genoptræningen bygger på et neuropædagogisk grundlag og veksler 
mellem individuel- og holdtræning, suppleret med hjemmetræning/selvtræning.
26 Lov om specialundervisning for voksne
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Tale- og stemmeområdet
Indsatsen på Tale- og Stemmeområdet leveres af talepædagoger som et specialundervisningstilbud for voksne 
med betydelige tale-/ stemmevanskeligheder, som udgør en begrænsning i deres livsførelse. Undervisningen retter 
sig i mod bedst opnåelige brug af stemme og tale efter fastsatte mål. Taleundervisningen tilrettelægges ud fra en 
individuel vurdering af behovet og kan veksle mellem individuel undervisning, gruppeforløb og i særlige tilfælde 
hjemmeundervisning.

Ambulant genoptræning til borgere med erhvervet hjerneskade
Indsatsen i Hjerne- og Talehuset gives som et ambulant tværfagligt genoptræningstilbud til borgere, som har på-
draget sig en erhvervet hjerneskade efter akut sygdom eller ulykke. Indsatserne tager udgangspunkt i en individuel, 
konkret udredning af borgerens behov, og alle indsatser bliver tilrettelagt og målrettet sammen med borgeren og 
evt. pårørende. Formålene med genoptræningen er, at borgeren kan klare sig bedst muligt fysisk, kognitivt, emo-
tionelt og socialt, og blive i stand til at tilrettelægge en indholdsrig og meningsfyldt hverdag. Der arbejdes med en 
helhedsorienteret tilgang til borgeren, og genoptræningen bygger på et neuropædagogisk grundlag og veksler 
mellem individuel- og holdtræning, suppleret med hjemmetræning/selvtræning.

Tale- og stemmeområdet
Indsatsen på Tale- og Stemmeområdet leveres af talepædagoger som et specialundervisningstilbud for voksne 
med betydelige tale-/ stemmevanskeligheder, som udgør en begrænsning i deres livsførelse. Undervisningen retter 
sig i mod bedst opnåelige brug af stemme og tale efter fastsatte mål. Taleundervisningen tilrettelægges ud fra en 
individuel vurdering af behovet og kan veksle mellem individuel undervisning, gruppeforløb og i særlige tilfælde 
hjemmeundervisning.

9.8 Tandplejen
Tandplejen tilbydes på 3 klinikker i Syddjurs Kommune                                    

•Klinikken ved Ebeltoft skole 

•Klinikken ved Hornslet skole 

•Klinikken ved Rønde skole, der også huser den fælles 
kommunale tandregulering på Djursland (FKO) 

De 3 kommunale tandplejetilbud er beskrevet i Sundheds-
lovens kap. 3727 :

Børne- og ungdomstandpleje:
Kommunalbestyrelsen tilbyder alle børn og unge under 18 år med bopæl i 
kommunen vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje.

Omsorgstandpleje:
Kommunalbestyrelsen tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje 
til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller 
psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud

27 Sundhedsloven 
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Specialtandpleje:
Kommunalbestyrelsen tilbyder et specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede og 
andre, der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, praksistandplejen eller 
omsorgstandplejen.

Specialtandplejen tilbydes i et samarbejde mellem den regionale specialtandpleje på sygehusene i Randers og 
Viborg, Norddjurs kommune og tandplejen i Syddjurs.

Tandplejens vision er ”Sunde tænder hele livet” og dermed er forebyggelse af tandsygdomme helt centralt i tand-
plejen arbejde. Tryghed, udvikling, kvalitet og en åben anderkendende kultur er væsentlige byggesten.

Tandplejetilbuddet er baseret på en indivi-
duel behovsvurdering. Ved alle tandeftersyn 
vurderes behov for den næste undersøgelse, 
forebyggelse og behandling. De sundeste 
børn indkaldes til tandeftersyn ca. hver 14. 
måned.  Ved større behov indkaldes oftere 
– eksempelvis i 6 års tændernes frembrud-
speriode eller hvis det vurderes, at barnet 
har øget risiko for at danne huller i tænder-
ne. I fremtiden forventes det, at nogle af 
de sundeste børn i bestemte perioder kan 
have op til 20-24 måneder mellem eftersyn. I 
omsorgs- og specialtandplejen er borgerens 
egenomsorg, samarbejdsevne, medicinering 
og mundtørhed, brug af proteser og kvalite-
ten af restaureringerne nogle af de forhold, 
der inddrages i behovsvurderingen. 
 

9.9 Køkken Syddjurs
Café- og Serviceproduktion, Køkken Syddjurs 
er beliggende i Rønde.

Køkkenet producerer til og servicerer 4 ho-
vedgrupper af samarbejdspartnere:

• Levering af døgnkost.
• Produktion til og drift af 7 ældrecaféer 

fordelt i hele kommunen.
• Levering af kostkomponenter til 

forplejning på dagtilbuddene 
Værestedet i Rønde og på Bakkegården i 
Ebeltoft.

• Serviceproduktion: Levering af 
forplejning til møder og kurser afholdt 
hovedsagligt indenfor ældreområdet.

Køkkenet er meget attraktivt som praktik-
sted for Jobcentret samt som arbejdsplads 
for seniorjobbere. 
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Køkkenet leverer døgnkost (Alle måltider: morgenmad, formiddagskaffe, frokost, eftermiddagskaffe, aftenskaffe, 
natmad og andre ekstra mellemmåltider i døgnet undtaget varm middagsmad) til følgende plejecentre:

• Rosengården i Hornslet: 65 beboere.
• Rønde Plejecenter: 42 beboere
• Frejasvænge i Kolind: 12 beboere
• Ringparken i Ryomgård: 20 beboere
• REHAB i Tirstrup: 24 døgnpladser

Køkken Syddjurs indgår i et omfattende, tværfagligt samarbejde omkring kvalitet og øget ernæringsindsats i 
kostforplejningen med det formål at skabe optimale betingelser for et godt liv, så sundhed fremmes og sygdomme 
forebygges.
 

9.9.1 Cafédrift
I Syddjurs Kommune er etableret 7 ældrecaféer på følgende adresser, med geografisk spredning i hele kommunen:

• Rosengården i Hornslet
• Ringparken i Ryomgård
• A-huset i Rønde
• Lyngparken i Knebel
• Seniorhuset i Tirstrup
• Bakkegården i Ebeltoft
• Kernehuset i Ebeltoft

I caféerne er der mulighed for at borgerne kan mødes og have socialt samvær over maden. Caféerne holder åbent 
på alle hverdage i tidsrummet fra kl. 9.00 til 13.00. Kunderne er brugere af aktivitetscentre, brugere af tilbuddene i 
de åbne centre, ansatte i Syddjurs Kommune og efterlønsmodtagere eller pensionister, der ”kommer ind fra gaden”.

Caféerne har et bredt og godt struktureret samarbejde med alle grupper på centrene om blandt andet afvikling af 
arrangementer, hvortil der ønskes forplejning. Der udvises stor velvillighed for at støtte caféerne og gøre brug af 
tilbuddet.

Alle cafémedarbejdere har deltaget i kompetenceudvikling omkring Tidlig Opsporing, så de er i stand til at spotte 
ændringer i kundernes ernæringstilstand, ændring af spisevaner med videre, og medarbejderne ved hvordan og 
hvor de skal reagere på deres observationer.

Som en forebyggende indsats i forhold til underernæring, kan der bestilles energiberigede produkter i caféen, 
såsom energidrik, hjemmelavet, energiberiget is og fromager. Det tætte samarbejde mellem Køkken Syddjurs og 
caféerne og den daglige leverance gør, at når der er akut brug for energiberigede produkter kan disse leveres senest 
dagen efter.

9.10 Afdeling for visitation og hjælpemidler
Afdelingen har adresse i administrationsbygningen i Ebeltoft. Hovedopgaverne er at behandle ansøgninger om 
hjemmehjælp og hjælpemidler fra borgere i Syddjurs Kommune. Derudover behandles også ansøgninger om 
madservice, indkøbsordning, omsorgstandpleje, handicapkørsel, boligændringer og optagelse i ældre-/plejeboliger. 
Afdelingen består af ergoterapeuter, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker og kontoruddannede. 

Der visiteres ikke hjælp/ hjælpemidler af hensyn til medarbejdernes arbejdsmiljø, da det er en driftsopgave for leve-
randøren af hjælpen. Der visiteres heller ikke hjælpemidler til borgere med et midlertidigt behov. 

Når ansøgningerne er behandlet, er der mange opfølgningsopgaver. 
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Vedrørende visiteret hjemmehjælp har afdelingen et tæt samarbejde med Syddjurs Træner, hjemmeplejen og andre 
leverandører. Vedrørende hjælpemidler er der samarbejde med Hjælpemiddelcentret og konsulenter, og der er 
ofte afprøvninger og individuelle tilpasninger.  Der er løbende tilsyn med, om borgerens behov eller situation har 
ændret sig. 

Afgørelser skal opfylde de forvaltningsmæssige principper, for eksempel om inddragelse af borgeren, individuel vur-
dering, saglighed og ligebehandling. Der anvendes en struktureret metode til vurdering af borgerens behov, som 
er det, der danner grundlag for sagsbehandling og afgørelse af sagen. Metoden er baseret på en helhedsvurdering, 
der bygger på Fællessprog II/Fællessprog III . Helhedsvurderingen afdækker fysiske, psykiske og sociale behov hos 
borgeren. 

Afdelingen har en væsentlig rolle i at skabe sammenhængende borgerforløb og har i den forbindelse et prioriteret, 
tværfagligt samarbejde med de øvrige områder internt i Sundhed og Omsorg. 

Kommunens udskrivelseskoordinatorer kommer på sygehusene (primært Regionshospitalet i Randers) og taler med 
indlagte patienter og laver fremskudt visitation . Dette er en funktion, der er stort behov for, og som anvendes i sta-
digt stigende omfang. Funktionen skal understøtte det tværsektorielle samarbejde, der har som formål at medvirke 
til et sikkert og sammenhængende patientforløb; også når det indebærer en overgang fra sygehus til kommune.  

Der er også i stigende omfang en forventning om koordineret sagsbehandling på tværs af kommunens afdelinger. 
Det betyder, at afdelingen skal koordinere indsatsen med afdelinger udenfor Sundhed og Omsorg, for eksempel 
Jobcenter, Socialcenter, Familieafdeling eller Psykiatri. 

Derudover koordineres der med andre, eksterne instanser som andre kommuner (feriegæster, ældreboliger, bosid-
dende i andre kommuner, som Syddjurs er handlekommune for) og regionale behandlingsinstitutioner, for eksem-
pel inden for hjerneskadegenoptræning, idet borgerne har ret til at tage ydelserne med under ferieophold i andre 
kommuner. 

Det gælder for mange af de ydelser, der kan bevilges af afdelingen, at borgeren har et frit valg i forhold til, hvem der 
skal levere den bevilgede indsats. Dette kan omhandle hjemmehjælpen, hjælpemidlet eller boligændringen. Det er 
afdelingens opgave at orientere borgeren om det frie valg og sikre, at ydelsen leveres i overensstemmelse med Syd-
djurs Kommunes specifikationskrav og kvalitetsstandard, uanset hvem der leverer ydelsen. Der er derfor et løbende 
samarbejde med leverandører om opfyldelse af kontrakter, indkøbsaftaler osv.
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10. FÆLLES INDSATSER OG TILGANGE
I det følgende afsnit præsenteres nogle af de fælles, tværgående indsatser, der løses i et tværfagligt samarbejde i 
Sundhed og Omsorg.

10.1 Tidlig Opsporing
Tidlig opsporing handler om, at alt personale skal være i stand til systematisk at opspore sygdomstegn, nedsat funk-
tionsniveau, ændret ernæringstilstand og social isolation. Det primære formål er, at opdage ændringer i borgerens 
mentale og fysiske helbredstilstand, så uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser undgås. På denne 
måde søges det, at bidrage til opretholdelse af borgerens livskvalitet ved at undgå, at helbredstilstanden forringes, 
og hvis den gør, iværksættes handlinger, der søger at få borgeren på ret køl igen. Metoden anbefales af Sundheds-
styrelsen og Sundheds- og Ældreministeriet . 

I Sundhed og Omsorg anvendes forskellige redskaber til at observere ændringer i borgernes helbredstilstand og 
iværksætte handling, hvis borgerens vanlige helbredstilstand ændres. Redskaberne understøttes digitalt for at sikre 
informationen og det tværfagligt samarbejde om den handling, der iværksættes for at borgeren kan få det bedst 
muligt igen. 

Hvis en medarbejder i hjemmeplejen observerer, at en borger eksempelvis begynder at spise mindre, så vil de 
registrere dette på et digitalt ændringsskema. Her går beskeden videre til den centrale sygeplejevisitation på en 
oversigtsskærm, hvor det vurderes, hvilken indsats, der er behov for. Det kunne være et besøg af en sygeplejerske 
eller akutsygeplejerske – eller måske et besøg af den kliniske diætist. Besøg og indsatser aftales altid i samarbejde 
med borgeren. 

Tidlig opsporing handler i høj grad om systematisk observation af ændringer i 
helbredstilstand, klare arbejdsgange og kommunikation imellem medarbejdere. 
Der anvendes digitale værkstøjer, der giver vidensbaseret beslutningsstøtte til 
medarbejderne. Dette gælder både i forhold til den første triagering af borger-
ne, hvor farvekoder nemt og hurtigt giver personalet overblik over borgernes 
helbredssituation, samt i de videre indsatser, hvor registreringsskemaer og værk-
tøjer er tilgængelige og opdaterede. 
 

30 Sundhedsstyrelsen (2013): Værktøjer til tidlig opsporing   
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10.2 Rehabilitering
Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formå-
let er, at borgeren som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale 
funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation 
og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats.  Der er i Sundhed og 
Omsorg fokus på at undersøge, hvad borgeren gerne vil og kan. Der opbygges en relation til borgeren, hvor det er 
væsentligt, at borgeren oplever, at det er hans/hendes behov og ønsker, der sættes i centrum for opgaveløsningen 
og bliver målet for indsatsen. I borgerens eget hjem varetages indsatsen i et samarbejde mellem visitation, sygeple-
je, hjemmepleje og terapeut. Et rehabiliteringsforløb består af følgende delelementer:
 

Syddjurs Kommune har siden 2011 arbejdet med rehabilitering på ældre- og sundhedsområdet. Syddjurs Kommune 
har i samarbejde med Sundhedsstyrelsen afprøvet en model for rehabiliteringsforløb  . Modellen er blevet evalueret 
af det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Evalueringen viser at rehabilitering som metode er meningsfuld for 
både personale og borgere. Næsten 90 % af alle borgere i rehabiliteringsforløb er motiveret for at deltage i træning. 
En stor succesfaktor for virkningsfuld rehabiliteringsindsats er, at hjælpemidler er tilgængelige og brugbare. Derud-
over bidrager de fysiske møder mellem faggrupperne i borgerens hjem til, at borgeren føler større sammenhæng i 
forløbet. 

Rehabilitering udskyder derudover behovet for hjemmehjælp. Ifølge evalueringen har 20 % af borgerne i et rehabili-
teringsforløb ikke længere behov for kommunal hjælp og støtte efter forløbet. Derudover kan der måles signifikante 
forbedringer i funktionsniveauet efter træningsforløb.  

Også i plejecentre anvendes den rehabilite-
rende tilgang i et tværfagligt samarbejde. 
Alle borgere har ressourcer uanset graden af 
svækkelse og søger altid det meningsfyldte 
og selvstændige liv. Personalet sætter bor-
geren i centrum og sætter faglige mål under 
hensyntagen til den enkeltes formåen.  Re-
habiliteringsafdelingen medvirker til mange 
rehabiliteringsforløb i Sundhed og Omsorg, 
hvor der er samarbejde med de afdelinger 
borgerne udskrives til. 

I 2014 blev loven om social service ændret, 
således at rehabiliteringsforløb blev et fast 
element i hjemmeplejeregi for alle landets 
kommuner . 
 

31 SFI (2017): Rehabilitering på ældreområdet - afprøvning af en model for rehabiliteringsforløb i to kommuner 
32 Ændring af Lov om Social Service 2014 
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rehabiliteringsforløb ikke længere behov for kommunal hjælp og støtte efter forløbet. Derudover kan der 
måles signifikante forbedringer i funktionsniveauet efter træningsforløb.   

Også i plejecentre anvendes den rehabiliterende tilgang i et 
tværfagligt samarbejde. Alle borgere har ressourcer uanset 
graden af svækkelse og søger altid det meningsfyldte og selv-
stændige liv. Personalet sætter borgeren i centrum og sætter 
faglige mål under hensyntagen til den enkeltes formåen.  Re-
habiliteringsafdelingen medvirker til mange rehabiliteringsfor-
løb i Sundhed og Omsorg, hvor der er samarbejde med de af-
delinger borgerne udskrives til.  

I 2014 blev loven om social service ændret, således at rehabiliteringsforløb blev et fast element i hjemme-
plejeregi for alle landets kommuner32.  

  

                                                           
31 SFI (2017): Rehabilitering på ældreområdet - afprøvning af en model for rehabiliteringsforløb i to kommuner  
32 Ændring af Lov om Social Service 2014  

Visitation Udredning Målsætning Indsats og 
opfølgning Afslutning 
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10.3 Anvendelse af velfærdsteknologi og digitalisering
I 2014 blev der bevilliget 11 millioner kroner til disponering over tre år til indførelse af velfærdsteknologi og tele-
sundhed inden for Sundhed og Omsorg.

Visionen for velfærdsteknologi og telemedicin danner grundlaget for arbejdet med velfærdsteknologi og teleme-
dicin i perioden 2014 – 2016. Visionen omhandler både forebyggelse, brug af administrative systemer og fysiske 
hjælpemidler.

Visionen i strategien kan kort opsummeres i tre punkter: 

• Velfærdsteknologi skal hjælpe borgerne til at være selvhjulpne og til at kunne tage ansvar for egen situation.
• Velfærdsteknologi skal give både medarbejdere og borgere en let og entydig adgang til information om 

borgeren. 
• Velfærdsteknologi skal lette hverdagen for medarbejdere.

Inden for området Sundhed og Omsorg består strategien af tre spor:
1. Brug af informationsteknologi til at skabe bedre kommunikation og sikre informationsdeling for både 

medarbejdere og borgere.
2. Brug af fysiske teknologiske hjælpemidler som f.eks. lifte, robotstøvsugere og robotarme til spisning; til at 

effektivisere arbejdsprocesser, mindske fysisk nedslidning og gøre borgere mere selvhjulpne.
3. Brug af informationsteknologi til at effektivisere processer og arbejdsgange for medarbejdere, mindske psykisk 

nedslidning af medarbejdere og gøre borgere mere selvhjulpne.

Indsatsen på det velfærdsteknologiske og 
telemedicinske område sigter mod at udnyt-
te mulighederne for bedre service og højere 
grad af effektivisering. 

En afrapportering udført i vinteren 2016-
2017 viser, at Sundhed og Omsorg har høstet 
økonomiske gevinster ved implementering 
af velfærdsteknologiske løsninger33. Målet 
var at indfri 7,8 mio. kr og resultatet blev ved 
afrapporteringen vurderet til at være 8,9 mio. 
kr., foruden de mange kvalitative fordele for 
både borgere og personale. Derudover har 
VelTek2015 programmet bidraget til læring, 
udvikling og understøttelse ad tværfaglige 
indsatser.

Dermed har Sundhed og Omsorg bidraget særdeles aktivt til det offentliges digitaliseringsstrategi34.  Der er arbejdet 
bevidst med at velfærdsteknologi og digitalisering af arbejdsgange, og det er en kontinuerlig proces at skabe et da-
tagrundlag, der aktivt bidrager til at understøtte sammenhæng i borgerforløb35, blandt andet ved brug af det fælles 
medicinkort, kommende implementering af Fælles Sprog III og fleksibel brug af fagsystemer. 
 

33 http://www.syddjurs.dk/borger/aeldre/velfaerdsteknologi-i-sundhed-og-omsorg 
34 Regeringen, KL, Danske Regioner(2016) Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 
35 Kl (2016): Lokal og digital - et sammenhængende Danmark - Fælles Kommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 
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10.4 Kvalitet, forbedring og patientsikkerhed
Sundhed og Omsorg arbejder fokuseret med at sikre den fag-
lige kvalitet. Dette er blandt andet sket med aftaleindgåelse 
med Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet 
(IKAS), hvor området har opnået akkreditering efter Den 
Danske Kvalitetsmodel (DDKM) i vinteren 201636.

Sundhed og Omsorg har arbejdet med at etablere en kvali-
tetsorganisation, der understøtter kontinuerlig kvalitetssik-
ring af de faglige indsatser. 

Ved akkreditering er der sket en ekstern vurdering af den faglige og organisatoriske kvalitet. Der arbejdes fortsat 
med struktureret og systematisk kvalitetsudvikling, idet akkreditering skal revurderes hvert 3. år. Det nye, nationa-
le kvalitetsprogram er hermed blevet imødekommet, idet Sundhed og Omsorg har opnået en kvalitetskultur der 
bidrager positivt til de 8 nationale mål for kvalitet indenfor sundhedsområdet37. Gennem arbejdet med DDKM kan 
Sundhed og Omsorg bidrage til at måle på indikatorer, der kan vise udviklingen i det samlede, danske sundhedsvæ-
sen.  

Derudover er Syddjurs Kommune blevet udvalgt af Dansk selskab for patientsikkerhed til at deltage i programmet 
”I sikre Hænder38”. Programmet har som mål at give sikker og tryg behandling i ældreplejen ved at systematisere 
arbejdsgange. Der er specielt fokus på:

• Reducering af tryksår
• Reducere medicinfejl
• Reducere fald
• Reducere infektioner

Modellen anvender forbedringsmetoden, som er kommet i fokus som metode til kvalitetsforbedring med det nye 
kvalitetsprogram, hvor der er fokus på at der skal fastsættes lokale mål og indikatorer. 

10.5 Samarbejdspartnere og snitflader
At arbejde innovativt med tilbuddene kræver samarbejde med mange andre aktører. Derudover vil den tværfaglige, 
rehabiliterende indsats altid kræve åbenhed for samarbejde med alle relevante parter.  Når borgeren skal sættes i 
centrum for opgaveløsningen, kræves der koordinering med alle relevante aktører. 

Derudover kan det være nødvendigt at skabe organisatorisk sammenhæng i indsatserne, hvor der er brug for andre 
kræfter til udvikling af løsninger. Nedenfor er nævnt udvalgte samarbejdsfora. Indsatsområderne er ikke udtøm-
mende beskrevet, i stedet er nævnt eksempler for samarbejdsområder. 

36 IKAS.dk 
37 Sundheds- og ældreministeriet, KL, Danske Regioner (2016): Nationale mål for Sundhedsvæsenet 
38 I sikre hænder
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11. PROCES FOR UDARBEJDELSE AF SEKTORPLAN
Der er udført en opsamling på den eksisterende sektorplan, samt udarbejdet en kortlægning af det nære sund-
hedsvæsen ved en intern konsulent i Sundhed og Omsorg. Efterfølgende er fagområder og Ældreråd inddraget ved 
hjælp af workshops, delvis baseret på innovationsmodellen39. Der er anvendt en kreativ proces, hvor opgaven har 
været at se på tværs af fag- og driftsområde. Der har i alt været afholdt 9 workshops. På den første workshop fastlag-
de områdelederne strategiske spor til de efterfølgende workshops.  Ældrerådets workshop var åben, og her var ikke 
sat andre rammer, end at emnet var Sundhed og Omsorg. Processen var som følger: 

1. Områdelederes workshop, hvor der blev fastlagt nedenstående strategiske spor

Derefter afholdelse af workshops, med bred inddragelse af interessenter. Overskrifterne på disse var: 

2. Sammen med borgeren 
3. Udvikling/innovation/evidens/forskning
4. Kvalitet i indsatserne
5. Organisation og struktur
6. Sundhedsfremme og forebyggelse
7. Det nære sundhedsvæsen
8. Demens

Derforuden afholdelse af 

9. Ældrerådets workshop 

På medarbejderworkshops, var der sat en overordnet 
ramme om et bredt emne, for eksempel ”Kvalitet i indsat-
serne”. Hvordan emnet blev konkretiseret, hvilke specifikke 
områder, der blev drøftet m.v. var frit for deltagerne. 

Under workshoppen har hver deltager bidraget med 
idéer/perspektiver, der blev præsenteret på en fælles tavle 
for de resterende medlemmer. 

Der har i alle workshops været en fælles grundholdning 
om, at der skulle være en innovativ tilgang. Hermed har 
ordet været frit, og der har været plads til alle tanker, løs-
ninger og idéer. 

Idéer/perspektiver blev derefter sorteret i emner. Hver 
workshop er resulteret i et samlet oplæg, hvor gruppen 
har opnået enighed om, hvad man ønsker at formulere på 
baggrund af den fælles idéudvikling. Derfor er der for hver 
workshop et oplæg, der bidrager til at fastsætte udvik-
lingsperspektiver for Sundhed og Omsorg i sektorplanen 
2017-2020. 

Som en del af den efterfølgende prioriteringsfase, er 
oplæg til udviklingsområder fremlagt for den samlede 
ledergruppe i Sundhed og Omsorg. Der har været en 
cirkulær proces efterfølgende, hvor der er sket en høj grad 
af innovativ inddragelse, på tværs af fag og funktionsbæ-
rende enheder.

39 KLK: Innovationsmodel 
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11.1 Prioritering og sammenfald i temaer på baggrund af workshops
Som en del af processen har det været tydeligt, at der på baggrund af alle workshops er sammenfald i overordnede 
temaer. Disse fokusområder er et udtryk for de fælles udfordringer, der kan ses blandt de involverede, uanset tilhørs-
forhold eller om man er medarbejder eller borger. 

Prioriteringsfasen er en lukkende proces, hvor processen omhandler at arbejde sig dybere ned i materialet og priori-
tere i de mange emner. Sundhed og Omsorg fik noget forærende i form af, at der var sammenfald i temaerne fra de 
afholdte workshops. Gennem hele processen har der været opmærksomhed på at have fokus på borgerens perspek-
tiv. Der er blevet set på tværs af temaer, hvor der er stor sammenhæng. Alle temaer er forbundne og flere er faktisk 
forudsætninger for at andre temaer kan lykkes. 

Processen har været en metode til at sikre fokus på tværgående strategier, der kan bidrage til at danne strategiske 
pejlemærker frem mod 2020. Udviklingsområderne har gennemgået flere delprocesser frem mod endelig politisk 
godkendelse og har været præget af høj grad af inddragelse. Hermed er processen med udarbejdelsen af sektorpla-
nen frem mod politisk godkendelse beskrevet.
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12. UDVIKLINGSOMRÅDER 2017-2020
I de foregående afsnit er sundheds- og omsorgsområdet, som det ser ud primo 2017, beskrevet. Det er en beskrivel-
se af et område, der med sin bredde favner en massiv, forskelligartet gruppe af borgere i Syddjurs Kommune. Det er 
et felt, der i de sidste år har været under hastig forandring på baggrund af ændringer i den samfundsmæssige op-
bygning af sundhedsområdet. Endvidere kan Sundhed og Omsorg forvente en større opgaveøgning i den nærme-
ste fremtid. Dette er både gældende for selve opgaverne, såvel som med baggrund i den demografiske udvikling.   

De eksisterende strategier fastholdes også i fremtiden med denne sektorplan. Rehabilitering og tidlig opsporing er 
metoder, der understøtter personalet i at levere høj faglig kvalitet til områdets borgere.  

På baggrund af status på sektorplan 2011, inddragelse af fagområderne, inddragelse af Ældreråd, Direktion samt 
udvalg for Sundhed og Ældre er nedenstående udviklingsområder og principper udarbejdet. Disse viser tilsammen 
retningen for Sundhed og Omsorg frem mod 2020. Udviklingsområder og principper favner temaer, tendenser, 
nationale politikker og udfordringer, som de ses i den nærmeste fremtid. 

Syddjurs kommune vil: 

… afspejle de ældres behov og ønsker i boligkapaciteten
I de forløbne år er der gennemført analyser af kapacitetsbehov og strukturændringer på plejeboligområdet. I for-
bindelse hermed er det undersøgt hvor mange borgere Syddjurs Kommune skal kunne tilbyde plejebolig til. Denne 
viste, at en passende dækningsgrad for kommunen er en kapacitet på knap 14 %. Dækningsgraden udtrykker 
antallet af plejeboliger pr. 100 borgere i en bestemt aldersgruppe - her gruppen af 80 årige og derover. Med denne 
sektorplan vil der fortsat være fokus på udvikling og planlægning af nye plejeboliger, som besluttet i det oprindelige 
principprogram for udbygningen af plejeboliger i Syddjurs kommune vedtaget af Byrådet i 2011. 

Kapaciteten skal afspejle de ældres behov og ønsker, hvorfor ventelister følges kontinuerligt. Syddjurs Kommune 
ønsker at bygge smart og så vidt muligt fremtidssikre nye boliger, blandt andet ved at inddrage digitale og vel-
færdsteknologiske løsninger. 

I forbindelse med samling af demensplejeboliger i Kolind i 2019 er der et forventet overskud af 13 plejeboliger på 
Rosengården i Hornslet. Det skal her vurderes, hvordan overskydende boligkapacitet anvendes.  

… sætte fokus på mad og måltider
Syddjurs Kommune vil udarbejde en overordnet mad- og måltidspolitik, der er i overensstemmelse med de nationa-
le kostråd og den lokale værdighedspolitik. Politikken skal omfatte borgere i alle aldre og udarbejdes med inddra-
gelse af kommunale fagområder og interessenter. 

At lave og spise mad er for mange mennesker et vigtigt omdrejningspunkt i tilværelsen. Derfor ønskes der fokus på 
tilrettelæggelsen af madservice i overensstemmelse med borgernes behov og ønsker. Dette gælder også i kom-
munens plejecentre, hvor madproduktion fremadrettet skal bringes tættere på beboernes hverdagsliv. Der skal 
desuden til stadighed være opmærksomhed på måltidets betydning for fællesskaber og netværksdannelse, som det 
blandt andet kendes fra kommunens ældrecafeer. 

I Sundhed og Omsorg skal der være et højt fagligt fokus på ernæringsindsatsen. Derfor styrkes forebyggelse og 
behandling af ernæringsproblemer hos småtspisende og ernæringstruede ældre ved systematisk opsporing. Den 
rette ernæringsindsats er et centralt og grundlæggende element i pleje og rehabilitering af den ældre borger, der er 
i ernæringsmæssig risiko grundet sygdom eller svækkelse. 

Der arbejdes videre med fortsatte muligheder for økologisk omlægning i ældreområdets køkkener. 
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… udarbejde en demensstrategi, der understøtter et trygt og værdigt liv med demens
Syddjurs Kommune vil udarbejde en lokal demensstrategi, 
der skal sætte retning for demensindsatsen. Strategien 
skal tage afsæt i ”National Demenshandlingsplan 2025 - et 
trygt og værdigt liv med demens”. Syddjurs Kommune vil 
leve op til den nationale målsætning og være en demens-
venlig kommune, der  bidrager til at skabe et samfund, 
hvor demensramte og deres pårørende fortsat kan opleve 
sig som en del af fællesskabet.

Mennesker med demens og deres pårørende skal leve et 
trygt og værdigt liv. De skal møde en indsats af høj fagligt 
kvalitet, hvor der er respekt for det enkelte menneskes be-
hov, ønsker og ressourcer. Indsatsen skal være omgivet af 
værdighed og medmenneskelighed. Personalet skal kunne 
se bag sygdommen og med en helhedsorienteret og 
individuel tilgang understøtte det levede liv. Hermed skal 
indsatserne bidrage til et trygt og godt hverdagsliv, med 
mulighed for meningsfulde aktiviteter og gode oplevelser, 
der understøtter både borgeren med demens og dennes 
pårørende. Borgere er i stigende grad længere i eget hjem 
med en demensdiagnose og dette skal der tages højde for 
i indsatser og tilrettelæggelse af tilbud.   

… understøtte sammenhæng og koordinering i borgerforløb
Ældre mennesker med medicinske sygdomme har ofte lange behandlings – og plejeforløb, som både involverer 
sygehuset, den praktiserende læge og kommunen. Den ældre borger har hermed ofte forløb, der går på tværs af 
sektorer, lægefaglige specialer og faggrupper. Der kan derfor være risiko for, at den ældre borger oplever, at der ikke 
er sammenhæng i indsatser og forløb.

Alle borgere i Syddjurs kommune skal opleve, at der er sammenhæng i de tilbud og den støtte, der modtages. 
Borgeren skal være tryg i forløbet og opleve at være inddraget, og at den rette hjælp hurtigt etableres. Sundhed og 
Omsorg sikrer, at de rette kompetencer og tilbud iværksættes og koordineres, så borgeren oplever sammenhæng 
og høj kvalitet i indsatsen. Derfor skal der fortsat arbejdes med samarbejde og gennemsigtighed på alle niveauer og 
på tværs af sektorer. Det forventes, at der med implementeringen af FSIII (Fælles Sprog 340) vil ske en it-understøttel-
se af fagområdernes koordineringsindsats. 

…  styrke og udvikle sundhedsfremme og 
forebyggelsesindsatser

Sundhedsfremme og forebyggelse skal være et grundlæg-
gende element i Syddjurs Kommune. En del af den tvær-
gående aftale i sundhedsaftalen for Region Midtjylland er, 
at mindske uligheden i sundhed. Syddjurs Kommune vil 
styrke forebyggelsesindsatsen og dermed gøre det muligt 
i større grad at forebygge livsstilsrelaterede sygdomme 
og fremme lighed i sundhed. Den ændrede demografiske 
sammensætning kan udfordre området. Der kan være tale 
om, at sund aldring kan være en faktor, der ikke er taget 
højde for. Der forudsætter dog, at sundhedstilstanden i de 
ekstra år forbedres i forhold til tidligere generationer. Altså 
vil der være et langsigtet potentiale i at arbejde med bred, 
borgerettet forebyggelse. Derfor skal der fremadrettet 
arbejdes med at:

40 FS3 - dokumentationsmetoden 
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• fremme strukturer, som gør de sunde valg til de lette valg og som rammer en stor del af borgerne med en lille 
indsats. Strukturel forebyggelse handler om at skabe sundhedsfremmende rammer – og det kræver samarbejde 
på tværs af områder og forvaltninger, for eksempel ved anlæggelse af cykelstier og grønne områder, der 
opfordrer til bevægelse.

• understøtte kerneopgaverne på kommunens øvrige områder ved at skabe tættere samarbejde med for 
eksempel socialpsykiatrien og ved at tænke sundhed mere ind i politikker for derved at medvirke til at realisere 
målene i blandt andet lærings- og trivselspolitikken.

• styrke samskabelsen om sundheden med civilsamfundet ved at inddrage borgere, foreninger og 
organisationer til at nå fælles mål for eksempel på kultur og fritidsområdet.

• målrette de individorienterede indsatser til borgere med særligt behov herfor. Der er behov for 
differentierede indsatser, hvis alle skal modtage lige tilbud om sundhedsindsatser. 

 
… udvikle nære sundhedstilbud til borgerne
Omlægninger i det regionale sundhedsvæsen, med centralisering i form 
af supersygehuse, stigende specialisering og flere ambulante behand-
lingstilbud har afledte effekter for udviklingen af de borgernære sund-
hedstilbud i kommunen. Behandlingsopgaver, der tidligere blev løst på 
hospitalerne, ses i stigende omfang i kommunalt regi i tæt samarbejde med praktiserende læger. Hermed modtager 
borgeren behandling i eget hjem. Den økonomiske struktur omkring den kommunale medfinansiering medvirker til 
et fokus på forebyggelige indlæggelser skal reduceres, med national målsætning om, at disse skal reduceres.   

Sundhed og Omsorg vil fortsat udvikle faglighed og kompetenceniveauet. Hermed inddrages den nyeste viden, og 
borgeren sikres den bedst mulige kvalitet, når behandling og pleje finder sted i eget hjem, både ved direkte konk-
takt og telesundhedsløsninger. 

Med sektorplanen vil der være opmærksomhed på fremtidig kapacitet og beredskab, herunder midlertidige døgn-
pladser og akutpladser. Opgaveflytningen, hvor patienter modtager behandling i eget hjem, er veldokumenteret, 
men kræver investeringer i forhold til kommunale pleje- og behandlingsopgaver. 

… understøtte og udvikle digital velfærd
Digitalisering skal understøtte borgerens levede liv. Syddjurs Kommune vil være frontløber, når det handler om 
digital velfærd. Velfærdsteknologi er blevet et middel, der bruges af borgere til mere uafhængighed. Derfor skal 
velfærdsteknologi og digitalisering styrke det enkelte menneskes autonomi og bidrage til personalets arbejdsmiljø. 
I Syddjurs Kommune er det væsentligt, at velfærdsteknologi:

• Gør gavn for borgeren
• Gør gavn for medarbejderen
• Betaler sig økonomisk
• Er et fællesanliggende mellem alle forvaltninger

Når dele af personalets arbejdsgange digitaliseres, for eksempel med velfærdsteknologi og telesundhed kan der 
skabes mere sundhed for pengene. Derudover kan telemedicinske løsninger bidrage til at skabe mere sammenhæn-
gende forløb i sundheds- og omsorgstilbud. I Syddjurs Kommune skal viden om velfærdsteknologi og telesundhed 
understøttes bredt, så der sker videns- og teknologioverførsel blandt alle afdelinger og forvaltninger, og nye tilgan-
ge eller løsninger kommer flest til gode. Syddjurs Kommune har allerede opnået gode resultater ved anvendelse af 
velfærdsteknologi og skal denne udvikling fortsættes, er der fortsat behov for fokus og investering i velfærdstekno-
logi.  På sundhedsområdet forventes der fremtidig stor aktivitet indenfor digitalisering af sundhedsområdet41. Her 
er blandt andet fokus på udbredelsen af telemedicin og digitalisering af personalets arbejdsgange. Digitalisering af 
sundhedsindsatserne skal være redskaber, der sætter borgeren i centrum og sikrer lige sundhed til alle. 

41 KL, Danske Regioner, Sundhedsministeriet (2015): Digitalisering med effekt 

Det nære sundhedsvæsen er sund-
hedsindsatser nær ved borgeren.
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… understøtte arbejdet med kvalitet og borgersikkerhed
Syddjurs Kommune vil kontinuerligt arbejde med at forbedre kvaliteten i sundheds- og omsorgsindsatserne. Kvali-
tetsarbejdet skal fremme sammenhæng i borgerforløbet og sikre den borgeroplevede kvalitet. Derfor deltager Syd-
djurs Kommune i nationale modeller og programmer, såsom Den Danske Kvalitetsmodel, I sikre hænder og andre 
relevante tiltag. Kvalitet handler indenfor sundheds- og omsorgsområdet om flere elementer; den faglige kvalitet, 
den relationelle kvalitet og den organisatoriske kvalitet. Det er en løbende proces at fastsatte kvalitetsniveauet, 
vurdere indsatserne og forbedre kvaliteten.  Dermed handler kvalitetsarbejdet om den faglige udvikling indenfor de 
forskellige fagområder, hvilket direkte afspejles i relationen mellem borgeren og medarbejderen, og som påvirkes 
af de organisatoriske processer.  Der arbejdes i Sundhed og Omsorg med at fremskaffe data om de faglige indsatser, 
der kan understøtte kvalitetsarbejdet. 

Når der leveres høj faglig kvalitet indenfor alle elementer er det en måde at sikre, at der ikke sker skade på borgeren 
i behandlingsforløbet.  I Sundhed og Omsorg arbejdes der bevidst med håndtering af utilsigtede hændelser, hvor 
der er fokus på at skabe læring og videreudvikle kvaliteten.  Sikkerhed for borgeren handler om at undgå, at der sker 
alvorlige fejl og utilsigtede hændelser, når borgeren er i kontakt med alle parter i sundhedsvæsenet.  
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13. PRINCIPPER
Sundheds- og omsorgsområdet vil arbejde med den fortsatte udvikling af områderne ud fra nedenstående princip-
per. Indsatserne på området tager afsæt i at:

… borgeren sættes i centrum
I Sundhed og Omsorg er det er princip, at borgerens mål er omdrej-
ningspunktet for den faglige indsats. Det er respekt for den enkeltes 
selvbestemmelsesret, når personalet understøtter borgerens motivation 
til at tage ansvar for eget liv. De faglige indsatser tager afsæt i borgerens 
ønsker og personlige mål. Det er særligt for det nære sundhedsvæ-
sen, at der her er muligheden for møde den enkelte, når motivationen 
findes. Syddjurs Kommune ønsker at skabe de bedste muligheder for at 
sætte borgeren i centrum indenfor de eksisterende rammer og vilkår, også selv om sundheds- og omsorgsområdet 
er underlagt et stort styringsapparat af lovgivninger, der til tider kan være direkte modsætninger.  Dette indebærer 
inddragelse og en stræben efter at skabe et sammenhængende forløb, med fokus på muligheder frem for begræns-
ninger. Borgerinddragelse og det at sætte borgeren i centrum handler om ordentlighed – personalet skal yde indivi-
duel hjælp, hvor den enkeltes livskvalitet øges ved at motivere og aktivere borgerens egne ressourcer.

… pårørende, frivillige og netværk er værdifulde samarbejdspartnere
Pårørende kan både være familiemedlem, stedfortræder og støtteperson til borgeren. I Sundhed og Omsorg ønsker 
vi at inddrage de pårørende i det omfang, de kan. Det kræver, at alle parter afstemmer deres forventninger til 
forløbet, hvor der til stadighed er dialog om situationen. Pårørende er vigtige for borgerne og derfor skal der være 
opmærksomhed på, at også pårørende har brug for vejledning, støtte og involvering. 
Foruden relationer med de pårørende er der stor værdi for det enkelte menneske i at være i et fælleskab med andre, 
for eksempel i idrætsforeninger, kulturelle sammenhænge eller andre netværk.  Også her ønsker Sundhed og Om-
sorg at understøtte netværk og bidrage til hverdagslivet. 
Velfærd skabes af flere aktører. Frivilligheden har nogle særlige træk, der giver mulighed for, at kommunen kan ska-
be velfærd til alle og for alle.  I Syddjurs Kommune er der gode rammer for at udføre frivilligt arbejde, og Sundhed 
og Omsorg ønsker at bevare og styrke indsatsen. 

… faglig kvalitet kræver højt kompetenceniveau og tværfagligt samarbejde
Udviklingen i opgavernes sammensætning kræver et højt kompetenceniveau, hvis forventningerne om høj kvalitet 
skal kunne efterleves. Kompetencer indenfor sundheds- og plejeområdet handler om patientsikkerhed. Ved at være 
i besiddelse af det kompetenceniveau, der kræves skabes sikre, sammenhængende forløb, der bidrager til en effek-
tiv ressourceudnyttelse. Det er et ønske, at der skabes mere viden om de kommunale sundheds- og plejeopgaver, så 
der kan opnås mere sikkerhed for indsatsernes effektivitet.
En del forløb i Sundhed og Omsorg er forholdsvis enkle, og løses af en enkelt eller to aktører. Nogle forløb er dog 
komplicerede og involverer tværfagligt samarbejde mellem flere aktører, hvis indsatsen skal lykkedes. Der ønskes et 
bedre kendskab til de eksisterende indsatser, så personalet kan henvise til næste led i kæden, når det er nødvendigt; 
både internt blandt kommunens egne tilbud og eksternt ved samarbejdspartnere.

… forandringer skal skabe forbedringer
Når der er fokus på arbejdsgange skabes bedre resultater. Syddjurs Kommune ønsker at optimere arbejdsgange og 
processer, så der kan skabes merværdi for borgere og personale i Sundhed og Omsorg. 
Den innovative tilgang til hverdagens opgaver er blevet en nødvendighed. Syddjurs Kommune ønsker at være en 
kommune, hvor der er åbenhed for kreativitet i opgaveløsningen. Velfærdsteknologi kan bidrage til, at opgaver 
løses på lavest mulige omkostningsniveau og med den største respekt for borgerens selvbestemmelsesret. Der 
kræves hele tiden nye tiltag indenfor sundhedsvæsenet, idet der her skabes meget viden på baggrund af forskning 
og udvikling. 
De nye tiltag skal være forbedringer for borgernes forløb eller personalets arbejdsmiljø. Dette kræver forandrings-
parathed i hele organisationen. Dette kræver mod og åbenhed, hvor der er villighed til at forandre eksisterende 
strukturer og tænke innovativt indenfor rammerne.

Kerneopgaven er, sammen med 
borgeren at skabe lige muligheder 
for et godt og aktivt liv – et liv, hvor 
velfærd og sundhed fremmes og 
sygdom forebygges eller behandles 
med tværfaglighed og høj kvalitet.
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14.1 Bilag

Bilag 1: Forløbstyper i Sundhed og Omsorg
Der er mange forskellige forløbstyper og kontaktpunkter i Sundhed og Omsorg. Nogle forløb er (livs)lange, andre 
er korte eller består måske kun af en enkelt kontakt. Derudover vil der være nogle borgere, der er brugere af flere 
tilbud samtidig. Her præsenteres nogle af de tilknytninger og aktiviteter, der er sket i 2016:

• Sygeplejen: 830 borgere
• Hjemmeplejen: ca. 1200 borgere
• Plejecentre: 269 borgere
• Akutteamet: 2616 besøg
• Rehabiliteringsafdelingen: 432 gennemførte forløb
• Ambulant genoptræning på hjerneskadeområdet: 186 forløb
• Tale- og stemmeområdet: 92 undervisningsforløb
• Arbejde – Genoptræning - Sundhed: 1129 visitationer
• Vedligeholdende Træning og Aktivitet: 445 nyvisiterede + 1100 tilknyttede til åbne aktiviteter
• Tandplejen: I alt 9132 tilknyttede patienter (inkl. Tandregulering i Norddjurs Kommune)
• Sundhedsteamet har haft samarbejde med skoler om rygning, alkohol og sund levevis. Derudover: 
o Rygestopkurser: 114 deltagere
o Vægttabstilbud: 104 deltagere
o Lær at Tackle: 44 deltagere
o Sundhedscaféer: 262 deltagere
o Åbent sundhedshus: 121 deltagere
o Mænds Sundhed: 59 deltagere
o Fars Køkkenskole: 12 fædre med børn
o FRIDOM: 79 deltagere

I forhold til faste kontakter og forløb kan Sundhed og Omsorg forvente en fortsat stigning. 

Medarbejdere
Sundhed og Omsorg beskæftiger ca. 1050 medarbejdere, hvor der er stor variation i faglighed og uddannelsesni-
veau:

• Social- og sundhedspersonale
• Sygeplejersker
• Fysio- og ergoterapeuter/musikterapeut
• Talepædagog + pædagog
• Kandidatuddannede
• Ernæringsfagligt personale
• Diplomingeniør
• Specialtandlæger
• Tandlæger
• Klinikassistenter
• Tandplejere

Flere har efter- og videreuddannelse indenfor specielle områder, for eksempel demens, mindfullnes, neurorehabili-
tering, uddannelse eller musik. Sundhed og Omsorg er uddannelsessted og har derudover samarbejde med jobcen-
ter om virksomhedspraktik og lignende.  
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Bilag 2:Oversigt over udvalgte paragraffer på området

Sundhedsloven:

§118: Kommunalbestyrelsens ansvar Kommunalbestyrelsen har til ansvar at tilbyde sundhedstilbud

§119: Forebyggelse og Sundhedsfremme Ved varetagelsen af kommunens opgaver, skal der skabes ram-
mer for sund levevis. Der skal etableres forebyggende og sund-
hedsfremmende tilbud til borgerne.

§127: Tandpleje til børn og unge Alle børn og unge under 18 år med bopæl i kommunen skal tilby-
des vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje

§131: Omsorgstandpleje Der skal tilbydes forebyggende og behandlende tandpleje til 
personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk 
eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige 
tandplejetilbud.

§133: Specialtandpleje Der skal tilbydes et specialiseret tandplejetilbud til sindsliden-
de, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de 
almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, 
praksistandplejen eller omsorgstandplejen.

§138, kap 38: Hjemmesygepleje Der skal ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter lægehenvis-
ning til personer med ophold i kommunen.

§ 140 – 140a: Genoptræning Der skal tilbydes vederlagsfri genoptræning til personer, der efter 
udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for 
genoptræning, jf. § 84 om genoptræningsplaner.

Lov om social service  
(Gælder generelt set for hele kommunen – disse er særligt relevante for Sundhed og Omsorg):

§79-79a: Forebyggende hjemmebesøg Der skal tilbydes mindst et årligt forebyggende hjemmebesøg til 
alle borgere, der er fyldt 80 år, og som bor i kommunen, dog efter 
behov til borgere i alderen 65 år til 79 år, som er i særlig risiko for 
at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne, og som bor 
i kommunen.

§83: Personlig hjælp og pleje Der skal tilbydes: 
1) personlig hjælp og pleje, 
2) hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 
3) madservice.

Indsatserne skal bidrage dels til at vedligeholde fysiske eller psy-
kiske færdigheder, dels til at afhjælpe væsentlige følger af nedsat 
fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

§83a: Rehabiliteringsforløb Der skal tilbydes et korterevarende og tidsafgrænset rehabilite-
ringsforløb til personer med nedsat funktionsevne, hvis rehabi-
literingsforløbet vurderes at kunne forbedre personens funkti-
onsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp efter § 83, stk. 
1. Vurderingen skal være individuel og konkret og tage udgangs-
punkt i modtagerens ressourcer og behov.

§84: Afløsning/aflastning Der skal tilbydes afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre 
eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat 
fysisk eller psykisk funktionsevne.

§85: Hjælp, omsorg, støtte, optræning Der skal tilbydes hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og 
hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov her-
for på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 
eller særlige sociale problemer.
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§86:   Genoptræning uden relation til sygehu-
sindlæggelse

Der skal tilbydes genoptræning til afhjælpning af fysisk funktions-
nedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning 
til en sygehusindlæggelse.

§87:  Tilbud efter §83-85 skal kunne varetages 
døgnet rundt

Opgaverne skal kunne varetages hele døgnet. 

§88-90: Afgørelse m.v. Anmodninger om hjælp efter § 83 skal afgøres ved en konkret, 
individuel vurdering af behovet for hjælp til de opgaver, som 
modtageren ikke selv kan udføre. Ved vurderingen af behovet for 
hjælp skal kommunalbestyrelsen tage stilling til alle anmodninger 
om hjælp fra ansøgeren.

§91-94:  Tilrettelæggelse og levering af  
hjælpen

Modtagere af hjælp efter § 83 skal kunne vælge mellem to eller 
flere leverandører af denne hjælp, hvoraf den ene leverandør kan 
være kommunal.

§112-112a:  Hjælpemidler, boligindretning og 
befordring

Der skal ydes støtte til hjælpemidler til personer med varigt ned-
sat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet:

1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte 
funktionsevne,

2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet 
eller

3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.

§151: Tilsynspligt Kommunen skal føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter 
§§ 83, 83 a og 86 løses i overensstemmelse med afgørelser og 
kvalitetsstandarder. Der skal udføres ét årligt uanmeldt tilsyn på 
plejecentre.

Foruden disse, er der et stort styringsapparat, der reguleres af bekendtgørelser, vejledninger og anden lovgivning. 
Heraf kan for eksempel nævnes:

• Lov om autoriserede sundhedspersoner
• Journalføringsbekendtgørelsen
• Vejledning om udfærdigelse af instrukser
• Bekendtgørelse af autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp
• Vejledning om sygeplejefaglige optegnelser
• Bekendtgørelse om informeret samtykke
• Bekendtgørelse om Tandpleje
• Bekendtgørelse om genoptræning
• Almenboligloven 
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Bilag 3: Proces for udarbejdelse af oplæg til udviklingsområder
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1. Opdagelsesfase for ledere 
•Forinden workshop 

2. Tematisering:  Perspektiver sorteres, og der findes 
mønstre og sammenhæng. Herefter dannes arbejdsgrupper 
til kommende workshops 

2.a. Opdagelsesfase for medarbejdere og ældreråd 

3. Idéudvikling: Workshops med bredt udsnit af 
medarbejdere 
•En bredt sammensat gruppe samles  for at se på temaer, hvor der 

tænkes ”på kanten af boksen”: jo flere idéer/perspektiver, des bedre. 
Efterfølgende prioriteres, konkretiseres og kvalificeres.  
Perspektiverne struktureres.  

•Her skal gruppen tænke nyt! Gruppen skal tænke nyt inden for de 
rammer der er, under temaet/det strategiske spor.  

4. Prioritering 
•I prioriteringsfasen sorteres og kategoriseres de mange idéer fra 

ideudviklingen, således at der findes frem til de bedste idéer i 
sammenhængende og bærende koncepter.  
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