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Sundhedskonsulenterne i Sundhedsfremme har vurderet forslag til ny organisering i Social 

Omsorg efter fælles informations- og dialogmøde den 22.10.2014. 

 

Steen Dall-Hansen præsenterede oplægget til ny organisering, som peger på en fælles myn-

dighedsfunktion. 

 

Sundhedskonsulenterne er overordnet set enige i forslag til ny organisering af Social Omsorg  

 

Sundhedskonsulenterne ser en fordel i, at der er en indgang til kommunen.  

 

 Det er en fordel for borgerne, der straks kan få kontakt til rette myndighedsperson 

 Der er mulighed for synergi mellem områderne, således at komplekse sager bliver vendt 

i et større forum, da mange kompetente medarbejdere er samlet. 

 Sikrer en bred indsats i forhold til borgere med komplekse problemstillinger. 

 Mulighed for at sundhedsfremmende indsatser indtænkes til gavn for borgerne. 

 

Sundhedskonsulenterne ser de tværfaglige teams som en øget mulighed for at styrke det 

tværfaglige samarbejde. Det ligger i tråd med den måde sundhedskonsulenterne arbejder på i 

dag, hvor vi udnytter hinandens kompetencer til gavn for borgerne. 

 

Sundhedskonsulenterne er positive overfor en sammenlægning af Rehabilitering, Sundheds-

fremme og Forebyggende hjemmebesøg. 

 

 Den lette tilgang til hinanden på tværs af områder vil blive styrket ved en sammenlæg-

ning af områderne.  

 Udfører-delen vil arbejde tæt sammen og finde de løsninger, som er til borgerens bedste, 

hvad enten indsatsen er individuel eller holdbaseret. 

 Sammenlægningen sikrer den bedste udnyttelse af personaleressourcerne. 

 

Sundhedskonsulenterne er enige i, at en styrkelse af de administrative funktioner vil gavne or-

ganisationen. 

 

 Koordinering af det regionale samarbejde vi øge muligheden for, at Hedensted Kommune 

kan være proaktiv i forhold til Region Midt. 

 Fokus på økonomistyring, controlling og aftaler sikrer bedst mulig udnyttelse af ressour-

cerne.   

 Koordinering og styring af projekter, vil sikre gennemførelse og evaluering af projekter 

samt økonomistyringen af dem.  

 Styring af velfærdsteknologi i fremtiden bliver et stort område.  

 Information om tiltag i Social og Omsorg vil sikre, at alle er velinformerede om nye tilta-

ge, og vil sikre øget synlighed af Social og Omsorg. 

 Styrkelse af øvrige områder bliver til gavn for såvel medarbejdere i Social Omsorg som 

borgere i Hedensted Kommune 

 

Sundhedskonsulenterne ser frem til en organisation præget af en positiv samarbejdsånd. 
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