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Fra systemtænkning til borgerperspektiv
- Hvad kommer kulturudvikling af?
Økonomistyring  

Hvordan laver vi afregning, budgetlægning, -opfølgning og regnskab?

Mål  
Er vores borgere objekter eller subjekter for os?

Målinger og effekter  
Hvad bliver vi målt på?

Ledelse  
Er vores ledelsesstil rollemodel for medarbejderadfærden?

Organisationsopbygning  
Hvordan understøtter ledelsesstrukturen sammenhængende opgaveoptagelse?

Samarbejder  
Hvordan kompenserer vi for snitflader?



Kerneopgaven
Det enkelte menneske får omsorg, støtte og rådgivning der 
gør, at borgeren løbende udvikler sig til at kunne klare sig 
bedre og mere selv.

Pejlemærkerne

Vi viser respekt, vi ser, hører og forstår borgeren

Vi ser muligheder for borgerens udvikling

Vi har nærværende og faglig ledelse

Vi koordinerer sammenhængende borgerforløb

Kvalitetsstandarder og pakker
Pakker og mødet med borgeren

Beskrivelse af niveau og rammen for opgaverne

CURA og FSIII
Forståelse, dokumentation og sagsgange
Ledelsesinformation - udvikling i ydelser

Funktionsopdelt organisationsstruktur
 Håndtere de tiltagende udfordringer
 Understøtte de igangværende kulturforandringer



Organisering i Social Omsorg



Velfærdsrådgivningen



Velfærdsrådgivningen

630 aktive voksenhandicapsager

15.908 meddelelser omkring borgere ved udskrivelse fra sygehuse og læger  
- 15646 på senior 

- 262 på voksenhandicap

472 timer på indgående opkald til telefonslusen i 1. kvartal 2018 



Senior
- 9 plejecentre (320 boliger incl. demens)

- 5 demensafsnit
- 3 daghjem 
- 3 demensdaghjem
- 2 centralkøkkener
- afdelingskøkkener

Birkelund (69 boliger)
Demensafsnit (9 boliger)
Demensdaghjem
Daghjem

Kirkedal (28 boliger)

Kildevældet (48 boliger)Bøgely (52 boliger)
Demensafsnit (7 boliger)

Centralkøkken

Nederbylund (30 boliger)
Demensafsnit (8 boliger)

Løsning (19 boliger)
Demensafsnit (8 boliger)
Demensdaghjem
Daghjem

Møllebo (20 boliger)
Daghjem

Nedergården (32 boliger)
Demensafsnit (8 boliger)
Demensdaghjem

Øster Snede (22 boliger)

Centralkøkken



- 291 borgere får plejeboligpakke
- 416 borgere får plejepakker i Frit Valg
- 821 borgere får rengøringspakker i Frit Valg
- 59 borgere får indkøbspakke i Frit Valg
- 226 borgere får tøjvask i Frit Valg
- 396 borgere i egen bolig får madservice 

262 fuldtidsmedarbejdere er ansat i Frit Valg (2017)

390 fuldtidsmedarbejdere er ansat på Plejecentrene (2017)

1.400 borgere i Hedensted Kommune er visiteret til personlig pleje og praktisk bistand 
(Opgjort for uge 15)

Senior

- 86% Frit Valg Hedensted Kommune
- 14% Frit Valg privat leverandør



Sundhed
3 Sygeplejefaglige enheder
1 Korttid og akutsygepleje
1 Sundhed, forebyggelse og træning
3 SygeplejeklinikkerSygeplejefaglig enhed Uldum

Sygeplejefaglig enhed Hedensted
Sygeplejeklinik

Sygeplejefaglig enhed Juelsminde
Sygeplejeklinik

Korttid (19 pladser) og Akutsygepleje

Sundhed, forebyggelse og træning

Sygeplejeklinik



Sygepleje (excl. Plejecentre):

- 1.107 borgere i Hedensted Kommune er visiteret til sygepleje (uge 15)
- 93% kommunal sygepleje
- 7% private leverandører 

- 111 fuldtidsmedarbejdere er ansat i sygeplejen (2017)

Sundhedsfremme:
- 200 borgere er i et forløb i Sundhedsfremme (uge 15)

- Angst – kognitivt gruppeforløb
- Stress & Depression – kognitivt gruppeforløb
- Individuelle samtaleforløb
- Individuel rygestoprådgivning
- Diabetes, KOL, Iskæmisk hjertesygdom og Osteoporose (kroniske lidelser) – ELLER er gravid. 

9 fuldtidsmedarbejdere er ansat i Sundhedsfremme (2017)

Træning:
- 654 borgere er i et genoptræningsforløb (uge 15)

- 23 fuldtidsmedarbejdere er ansat i Træning (2017)

Sundhed



Voksenhandicap
6 Bofællesskaber (9 enheder)
Specialvejledningen
Kildebjerget
Aktivitetscenter Phønix

Syrenvænget (11 pladser)

Højtoften (19 pladser)

Egevej (16 pladser)
Rugmarken (14 pladser)

Uldum Bofællesskab (18 pladser)

Hedensted Bofælleskab (21 pladser)
(3 enheder)

Aktivitetscenter Fønix

Kildebjerget



Fuldtidsmedarbejdere i Voksenhandicap (2017)
138 er ansat på Bofællesskaberne og Fønix
23 er ansat i specialvejledningen 

- 84 borgere bor i et bofællesskab
- 79 borgere har en ledsagerordning
- 48 borgere er i aktivitetstilbud på Fønix
- 202 borgere får bistand fra Specialvejledningen

Voksenhandicap



Hjælpemidler
Opgjort i 2017

- 7.559 udlånte hjælpemidler 
- 6.282 returnerede hjælpemidler 
- 5.720 bestillinger på hjælpemidler 
- 80% udnyttelsesgrad



Det fælles Pejlemærkerne

CURA  

Kvalitetsstandarder

Organisationsændring

Det områdebestemte Kildebjerget

Kompetenceplan Voksenhandicap

Bevægelse, motion og idræt

Fase 1 fortsat + det nye – andre typer af fokuspunkter

Fælles:              ”Sammen bevæger vi mennesker” - koblinger

Læringsinformation

Skærmløsninger

Ledelsesstil og ledelsesrolle

Det områdebestemte Demens – Strategi og struktur

Sundhed – sygepleje og forebyggelse

Afregning plejecentre

Udviklingsplan Voksenhandicap

Mestringsenhed /CTI

Fokus i 2018
Fra fase 1: Grundfortælling 1 
til fase 2: Grundfortælling 2

I fase 2 arbejder vi 
videre med fokuspunkterne
fra fase 1 + lidt mere

Fase 1  

Fase 2 



Pejlemærkerne 
bruges og udvikles ved 
fælles indsats i 2018!

Koblinger og samarbejde. Marts -

Kommunikation, se, høre og forstå borgeren. Maj -

Refleksion, borgerens ønske og udvikling. September -

Medarbejderundersøgelse. November -

Ledelsesstil og ledelsesrolle. August -



”Sammen bevæger vi mennesker”
Koblinger – Derfor!

”Vores organisering og 
samarbejde må ikke være 

borgernes udfordring. Vi skal give 
borgeren koordinerede og 
sammenhængende forløb”

(pejlemærke 5)

- Strukturer fremmer at vi har fokus på os selv 

- Men vi vil og skal være en samarbejdende organisation!

- Vi vil have kultur for og kapacitet til samarbejde!





”Møderne giver mig meget mere lyst og gejst til at gå i gang 

med at føre forandringerne ud i grupperne” 
Arbejdsmiljørepræsentant den 3. november2017



Genopretningsplan for Social Omsorg
- Reduktioner i udgifter for at skabe balance - Hvordan?

2017 2018 2019 2020 2021
Eksterne vikarer 0,7 1,5 1,5 1,5 1,5
Nattevagt 0,5 1,4 1,4 1,4 1,4
Kørsel – optimeret koordinering 0 0,5 0,5 0,5 0,5
Administrativ støtte 0,5 1,5 3,5 3,5 3,5
Mad og Måltider 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
”Kan-opgaver” vedr. forebyggelse 0,7 1,0 1,0 1,0 1,0
Klippekort – borgere i eget hjem 1,4 0 0 0 0
Nye kvalitetsstandarder 0 2,5 6,0 7,5 7,5
Rehabilitering 0 5,1 7,1 7,1 7,1
Effektivisering - Skærmløsninger 0 0 1,0 3,0 3,0
Effektivisering - CURA 0 0 1,0 2,0 2,0
Reduktion Voksenhandicap - større flow ved 
Kildebjerget

0 0 0 2,0 4,0

I alt 5,1 14,8 24,3 30,8 32,8


