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1 (Åben) Godkendelse af dagsordenen
Sags ID: EMN-2022-00110
Ansvarligt center:
Beslutningskompetence
ÆR

Sagsfremstilling
Godkendelse af dagsordenen – herunder gennemgang af erindringsliste over aktuelle
emner.

Indstilling
At dagsordenen godkendes.

Beslutninger:
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

Bilag

.
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2 (Åben) Godkendelse af referat
Sags ID: EMN-2022-00110
Ansvarligt center: Direktionssekretariat
Beslutningskompetence
ÆR

Sagsfremstilling
Godkendelse af referat fra Ældrerådets møde den 28-02-2022.

Indstilling
At referatet godkendes.

Beslutninger:
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

Bilag

.
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3 (Åben) Godkendelse af tilsynspolitik for hjemmepleje 2022
Sags ID: EMN-2021-04586
Ansvarligt center: Social- og Sundhedsområdet
Beslutningskompetence
SSU

Sagsfremstilling
Social- og Sundhedsudvalget blev d. 31. januar 2022 præsenteret for et udkast til en
tilsynspolitik for 2022. Udvalget bad administrationen om at udarbejde et nyt forslag, og
sagen behandler derfor igen på dette møde.
Jævnfør §151c i Serviceloven skal Kommunalbestyrelsen udarbejde og offentliggøre en
tilsynspolitik for tilbud efter §83, som er omfattet af reglerne om frit valg af leverandører.
Det vil sige hjemmepleje i form af personlig pleje og praktisk hjælp samt madservice til
borgere i eget hjem.
Formålet med tilsynspolitikken
Tilsynspolitikken skal medvirke til at sikre, at borgerne får den nødvendige hjælp, og til at
hjælpen stemmer overens med borgerens aktuelle behov. Generelt er det en del af
formålet med kommunalbestyrelsens tilsynsforpligtigelse at sikre, at opgaverne udføres i
overensstemmelse med de afgørelser, der er truffet og at afgørelserne stemmer overens
med de politisk fastsatte standarder. Med tilsynspolitikken skal det sikres, at der tages
aktivt politisk stilling til resultaterne af tilsynene, og hvordan der føres tilsyn i
hjemmeplejen og følges op på hjælpen til borgerne.
Tilsynspolitikkens lovpligtige indhold
Jævnfør vejledning til Serviceloven skal tilsynspolitikken indeholde klare retningslinjer og
faste procedurer for hvordan der:
1.
2.
3.
4.

føres tilsyn med leverandørerne og med hjælpens udførelse
følges op på tilsynsresultaterne
følges op på, at hjælpen svarer til borgerens aktuelle behov
løbende sker en tilbagemelding fra leverandørerne

Vedhæftede udkast til tilsynspolitik er bygget op omkring disse fire formål.
Sagen sendes til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Indstilling
Center for Social- og Sundhedsområdet indstiller, at udvalget godkender tilsynspolitik for
2022.
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Tidligere beslutninger:
Udvalg: Handicaprådet 2022-2025
Dato: 28-03-2022

Indstillingen tiltrædes uden andre bemærkninger, end at Handicaprådet bifalder
forenklingen.
Afbud fra Rikke Hermansen, Gurli Nielsen og Dorthe Smidt, for Dorthe mødte Rikke
Løgtved Bruus.

Beslutninger:
Ældrerådet finder at tilsynspolitikken er let overskuelig og har ingen yderligere
bemærkninger til politikken.

Bilag
1. Bilag - udkast til tilsynspolitik for 2022 (DokumentID: 6623930 - EMN-2021-04586)
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4 (Åben) Godkendelse af kvalitetsstandard for forebyggende
hjemmebesøg 2022
Sags ID: MOD-2022-00009
Ansvarligt center: Social- og Sundhedsområdet
Beslutningskompetence
SSU

Sagsfremstilling
Mindst én gang om året skal kvalitetsstandarden for forebyggende hjemmebesøg
godkendes.
Kvalitetsstandarden skal indeholde generel serviceinformation til borgerne om formålet
med og indholdet i et forebyggende hjemmebesøg. Derudover skal den indeholde en
beskrivelse af, hvordan kommunalbestyrelsen tilrettelægger de forebyggende
hjemmebesøg
Kvalitetsstandarden skal ligeledes beskrive, hvordan forpligtigelsen til at tilbyde
forebyggende hjemmebesøg efter behov til borgere i alderen 65 år til 81 år, som er i
særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne opfyldes, og hvilke
særlige risikogrupper tilbuddet målrettes efter.
Administrationen har gennemgået den nuværende kvalitetsstandard og finder ikke grund
til at ændre i denne.
Forslag til kvalitetsstandard for 2022 er vedlagt som bilag.
Kvalitetsstandarden har været sendt til høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

Indstilling
Center for Social- og Sundhedsområdet indstiller, at udvalget godkender
kvalitetsstandarden for 2022 for forebyggende hjemmebesøg.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Handicaprådet 2022-2025
Dato: 28-03-2022

Indstillingen tiltrædes uden bemærkninger.
Afbud fra Rikke Hermansen, Gurli Nielsen og Dorthe Smidt, for Dorthe mødte Rikke
Løgtved Bruus.
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Beslutninger:
Ældrerådet mener, at der ved ægtefælles død bør tages kontakt til den efterladte
enke/enkemand, inden for et kortere tidsrum end de anførte 6 uger. Ældrerådet har
ingen yderligere bemærkninger til kvalitetsstandarden for de forebyggende
hjemmebesøg.

Bilag
1. Bilag Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg 2022 (DokumentID: 6627856 - EMN-2021-04217)
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5 (Åben) Anmodning om opstart af renoveringsproces på Skagen
Aktivitetscenter
Sags ID: EMN-2022-00775
Ansvarligt center: Sundhed og Pleje
Beslutningskompetence
SSU/ÆR

Sagsfremstilling
Igennem de seneste år er aktivitetscentre i Sæby og Frederikshavn blevet renoveret senest Rådhuscentret. Nu resterer kun renovering af Skagen Aktivitetscenter.
Center for Sundhed og Pleje ønsker derfor at igangsætte en renovering i samarbejde
med Ejendomscentret og Frederikshavn Boligforening, som ejer bygningerne.
Renoveringsudgiften estimeres til 600.000 kr. ex moms.
Finansieringen sker via 220.000 kr. fra Frederikshavn Boligforenings afsatte midler til
renovering af disse bygninger og de restende ca. 380.000 kr. fra Social- og
Sundhedsudvalgets anlægsbudget i 2022.
Ældrerådet samt CenterMED for Sundhed og Pleje orienteres også om sagen.

Indstilling
Center for Sundhed og Pleje indstiller, at udvalget:
1. Godkender den anførte finansiering
2. Godkender at arbejdet med renoveringen af Skagen Aktivitetscenter
igangsættes.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025
Dato: 07-03-2022

Godkendt.
Udvalg: CenterMED Sundhed og Pleje
Dato: 25-03-2022

CenterMED er informeret via ovenstående sagsfremstilling.

Beslutninger:
Ældrerådet tager sagen til efterretning.
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Bilag

.
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6 (Åben) Orientering om kommunalt tilsyn på plejecentre 2021
Sags ID: EMN-2021-00020
Ansvarligt center: Social- og Sundhedsområdet
Beslutningskompetence
SSU

Sagsfremstilling
Jævnfør Serviceloven § 151, stk. 2 skal kommunen hvert år foretage mindst ét uanmeldt
tilsyn på kommunens plejecentre.
For at få et uvildigt tilsyn har Frederikshavn Kommune overdraget denne opgave til BDO.
I 2021 har BDO på vegne af Frederikshavn Kommune foretaget tilsyn på kommunens 13
ældre- og plejecentre samt på pleje- og rehabiliteringscentret Kastaniegårdens
midlertidige pladser
I denne fremstilling orienteres udvalget om hovedkonklusionerne i årsrapporten for
tilsynene.
Tilsynenes formål
Formålet med tilsynet er at kontrollere, at de kommunale opgaver bliver varetaget korrekt
i henhold til gældende lovgivning. Tilsynene skal desuden have fokus på:
Kontrollere om der på det enkelte tilbud praktiseres en udviklende og relevant
ydelse afpasset målgruppen som sådan samt den enkelte borgers ønsker og
muligheder.
Kontrollere at gældende lovregler, kvalitetsstandarder, serviceniveau og
administrative retningslinjer efterleves.
Understøtte en fremadrettet og løbende udvikling af kvaliteten af tilbuddet.
Skabe grundlag for refleksion over egen praksis hos både medarbejdere og
ledelse.
Tilsynene skal være med til at sikre, at personlig pleje og praktisk hjælp i plejecentrene
overholder de politisk fastsatte målsætninger og beslutninger. Samtidig gives der i
tilsynsrapporterne anbefalinger, som sikrer læringselementet i tilsynene.
Center for Social- og Sundhedsområdet udvælger hvert år et eller flere særlige
fokusområder for tilsynene. I 2021 var temaet; Kommunikation og adfærd.
Tilsynenes metode
BDO har generelt og konkret vurderet forholdende, indsatsen og metoderne i det enkelte
tilbud. Der er fulgt op på forslag, anbefalinger og handlingsplaner fra tidligere tilsyn.
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Metodisk er der blevet arbejdet ud fra tre datakilder, henholdsvis gennemgang af
dokumentation, observation og interviews med ledelse, medarbejdere og borgere.
Tilsynene er foretaget som uanmeldte tilsyn.
Tilsynsrapporter
BDO udarbejder en tilsynsrapport på baggrund af hvert tilsynsbesøg. Rapporterne er
bygget op omkring vurdering af følgende emner:
Dokumentation
Pleje, omsorg og praktisk støtte
Hverdagsliv
Kompetencer og udvikling
Fysiske rammer
Årets tema: Kommunikation og adfærd
Såfremt tilsynsbesøget viser, at der er behov for yderligere tilsyn, vil dette også fremgå af
rapporten. På baggrund af de enkelte tilsynsrapporter udarbejdes årsrapporten.
Årsrapportens konklusioner
Det er tilsynets overordnede vurdering, at centrene i Frederikshavn Kommune lever op til
kvalitetsstandarder og det vedtagne serviceniveau på området.
For dokumentationsområdet ses en stor spredning i kvaliteten. Tilsynet bemærker dog, at
langt de fleste centre opfylder indikatorerne for temaet i middel eller høj grad. Der ses
mangler på en række områder i dokumentationen, og dertil finder tilsynet i tre tilfælde, at
reglerne for behandling af personfølsomme data ikke overholdes.
Borgerne er generelt meget tilfredse med den hjælp, de modtager til personlig pleje,
omsorg og praktisk hjælp på centrene, og borgerne er ligeledes tilfredse med
medarbejdernes indsats. Centrene arbejder med at skabe kontinuitet i plejen, og pleje og
praktisk hjælp leveres efter en god faglig standard. På ni centre finder tilsynet, at der på
forskellige måde er behov for en indsats relateret til plejen.
Hverdagslivet er borgerne ligeledes generelt tilfredse med. Enkelte borgere udtrykker, at
de savner mere aktivitet, liv og samvær i hverdagen. Borgerne udtrykker tilfredshed med
maden og måltiderne.
Medarbejdernes kompetencer svarer overordnet til målgruppens behov. Nogle centre har
udfordringer i forhold til kompetencer på demensområdet, mens andre har forskellige
organisatoriske problemstillinger.
Borgerne er tilfredse med de fysiske rammer på centrene, og tilsynet bemærker, at der
flere steder er arbejdet med at forbedre rammerne.
Tilsynet vurderer, at borgerne er tilfredse med medarbejdernes kommunikation og
adfærd, samt at der både hos ledere og medarbejdere er fagligt fokus på
medarbejdernes professionelle tilgang til borgerne.
Oversigt over alle BDOs anbefalinger i forbindelse med tilsynene i 2021 findes i
årsrapporten, som er vedlagt denne sagsfremstilling. Hvis nogen har ønske om at se
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tilsynsrapporterne for de enkelte plejecentre, kan der rettes henvendelse til Center for
Social- og Sundhedsområdet.
Kommentering fra Center for Sundhed og Pleje
Sagen har været fremsendt til Center for Sundhed og Pleje, i forhold til årsrapporten
generelt samt kommentar til at hhv. Østervrå Ældrecenter og Rosengården er faldet i
kvalitetsscore i forhold til scoren i 2020.
Center for Sundhed og Pleje (CSP) tager tilsynets anbefalinger til efterretning og læring.
De enkelte plejeboligenheder har taget hånd om rapportens indhold, når denne er
fremsendt.
Vi konstaterer at Rosengården og Østervrå ældrecenter er faldet i kvalitetsscore, hvorfor
vi har et særligt fokus på indsatser disse steder.
Den 14. marts 2022, implementerede CSP nyt omsorgssystem kaldet Cura. I forbindelse
med denne implementering, bliver der sat fokus på den nationale dokumentationsmetode
FSIII, som gerne skulle imødekomme de bemærkninger i rapporten der relaterer sig til
dokumentation.
CSP har ansøgt og fået bevilliget projektmidler for en 1. årig periode fra 2022, til at sætte
fokus på mere hjemlighed og flere stjernestunder for beboerne i samarbejde med
plejepersonalet. Dette skal ske ved at udvide samarbejde med civilsamfundet, frivillige
aktører, interne samarbejdspartnere i kommunen og pårørende, som kan bidrage med
flere aktiviteter på tværs.
De enkle steder, hvor der mangler et kompetenceløft på demensområdet tages kontakt til
Team Demens for at sikre det rette kompetenceløft, samt punktet drøftes på et samlet
møde med deltagelse af alle TRIO grupper (Tillids- og arbejdsmiljørepræsentant og leder)
for at sikre den rette proces for evt. igangsættelse af et kompetenceforløb.
Sagen er sendt til orientering i Ældrerådet.

Indstilling
Center for Social- og Sundhedsområdet indstiller, at udvalget tager orienteringen til
efterretning.

Beslutninger:
Ældrerådet finder det positivt at flere plejecentre er i en god udvikling, men ser dog med
bekymring på den nedadgående tendens i årsrapportens konklusioner fra nogle af
plejecentrene.
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Bilag
1. Årsrapport 2021- Plejecentre - Frederikshavn Kommune - Endelig pr. 14.03.2022 (DokumentID: 6627840 EMN-2021-00020)
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7 (Åben) Orientering vedr. handleplan for rekruttering i Center for
Sundhed og Pleje
Sags ID: EMN-2021-03785
Ansvarligt center: Sundhed og Pleje
Beslutningskompetence
SSU

Sagsfremstilling
Resumé
På baggrund af den politiske strategi om rekruttering og fastholdelse har Center for
Sundhed og Pleje kørt en proces hen mod en rekrutteringsstrategiplan. Der er nu
arbejdet en handleplan.
I processen har TRIO’erne (betående af lederne, arbejdsmiljørepræsentanter og
tillidsrepræsentanter), LokalMED’ene og CenterMED været involveret samt kommet med
input til indhold i handleplanen.
Handleplan for rekruttering
Handleplanen tager udgangspunkt i den overordnede rekrutteringsstrategi fra den
politiske styregruppe for rekruttering og fastholdelse, som har valgt følgende
pejlemærker:
1. Øget synlighed og tilgængelighed til SOSU-faget
2. Livslang læring
3. Det gode arbejdsliv
Formålet med handleplanen er at sætte retning for at imødekomme Center for Sundhed
og Plejes udfordring med rekruttering og fastholdelse i sundhedspersonalet på
nuværende tidspunkt og i fremtiden (se bilag 1 – handleplan for rekruttering i Center for
Sundhed og Pleje). For hvert år vil der udvælges særlige fokuspunkter fra handleplanen,
som Center for Sundhed og Pleje skal arbejde med.
Handleplanen for rekruttering blev igangsat i Center for Sundhed og Pleje i december
2021.
Britt Sloth Bengtsen deltager i punktet.
Indeværende sagsfremstilling m. bilag vil blive sendt til orientering i Sundhed og Plejes
CenterMED samt Ældrerådet og Handicaprådet, hvor Britt Sloth Bengtsen og Henriette
Grønbek Lundis deltager og præsenterer punktet.

Indstilling
Center for Sundhed og Pleje indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.
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Tidligere beslutninger:
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025
Dato: 07-03-2022

Godkendt.
Udvalg: Handicaprådet 2022-2025
Dato: 28-03-2022

Godkendt.
Afbud fra Rikke Hermansen, Gurli Nielsen og Dorthe Smidt, for Dorthe mødte Rikke
Løgtved Bruus.

Beslutninger:
Ældrerådet takkede for en god orientering og spurgte bl.a. ind til følgende:
Integration af ansatte med anden etnisk baggrund
Mulighed for erhvervspraktik i plejen for folkeskoleelever
Kontakt til erhvervsvejlederne i folkeskolerne
Mulighed for at bruge udefrakommende mentorer for lederne i plejen
Støtte til nyansatte ledere samt ledere der flyttes rundt
Hvordan påtænker man, at ”de gode historier” skal komme ud til borgerne

Bilag
1. Handleplan for rekruttering i Center for Sundhed og Pleje (DokumentID: 6578740 - EMN-2021-03785)
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8 (Åben) Orientering om borgernes oplevelse ved overgang til nyt
elektronisk omsorgssystem - CURA
Sags ID: EMN-2022-00920
Ansvarligt center: Sundhed og Pleje
Beslutningskompetence
SSU / ÆR / HR

Sagsfremstilling
Baggrund
Der er igennem lang tid arbejdet på, at fagcentre inden for Social- og Sundhedsudvalgets
område skal overgå til nyt elektronisk omsorgssystem, CURA.
Konverteringen står nu for døren, og følgende fagcentre overgår den 14. marts 2022:
Center for Sundhed og Pleje (CSP)
Center for Handicap og Psykiatri (CHP)
Center for Social og Sundhedsområdet (CSSO)
Social- og Sundhedsudvalget orienteres her om den forventede borgeroplevelse ved
overgangen.
Borgerens oplevelse
I forbindelsen med overgangen til nyt system vil der være stor opmærksomhed på at
sikre, at det sker så smidigt som muligt. Borgeren vil naturligvis opleve at få den samme
hjælp, men der vil de første dage kunne forekomme tekniske udfordringer og måske
lettere forsinkelser på ydelser i hjemmepleje og bostøtte. Borgerne informeres forlods om
dette kan ske.
Dokumentation i CURA sker delvist i et samarbejde mellem medarbejder og borger,
hvilket som noget nyt giver borgeren indflydelse på dokumentation i egen journal. Det
foregår ved, at medarbejderen har en tablet med ind i borgers lejlighed på plejecentret
eller botilbuddet eller med ud på hjemmepleje- eller bostøttebesøg. Tabletten giver
medarbejderen mulighed for at tilgå borgers journal sammen med borgeren.
Sikkerhedsniveauet ift. GDPR (Databeskyttelsesforordningen) vil være som i dag.
Bedre kvalitet i dokumentationen
Samtidig med overgangen til CURA højnes kvaliteten af dokumentationspraksis generelt,
bl.a. ved implementering af dokumentationsmetoden Fællessprog III. Det vil give en mere
ensartet dokumentationspraksis på tværs af kommunen.

Sagen sendes til orientering i Handicaprådet og Ældrerådet.

Indstilling
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Center for Sundhed og Pleje, Center for Handicap og Psykiatri og Center for Social og
Sundhedsområdet indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget 2022-2025
Dato: 07-03-2022

Godkendt.
Udvalg: Handicaprådet 2022-2025
Dato: 28-03-2022

Godkendt.
Afbud fra Rikke Hermansen, Gurli Nielsen og Dorthe Smidt, for Dorthe mødte Rikke
Løgtved Bruus.

Beslutninger:
Ældrerådet tager sagen til efterretning.

Bilag

.
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9 (Åben) Synliggørelse af Ældrerådet i lokalsamfundet
Sags ID: EMN-2021-05491
Ansvarligt center: Direktionssekretariat
Beslutningskompetence
ÆR

Sagsfremstilling
På baggrund af forslag fra ældrerådsmedlem drøftes det, hvorvidt Ældrerådet skal
forsøge at indgå et samarbejde med kommunens biblioteker. Tanken er, at
repræsentanter fra Ældrerådet er i biblioteksområdet på faste annoncerede tidspunkter,
for at få en snak med nogle af de ældre brugere af biblioteket, om ældres forhold i
kommunen.
Af ”Vejledning om ældreråd” fremgår bl.a. følgende om kontakten mellem Ældrerådet og
deres »Bagland«:
Da ældrerådet skal varetage alle ældres interesser og synspunkter og tale
på de ældres vegne, er det af stor betydning, at rådet etablerer og
opretholder en tæt kontakt til de ældre i kommunen. Hvorledes kontakten
opretholdes, er op til det enkelte Ældreråd. En god forbindelse til
baglandet kan inspirere Ældrerådet og medvirke til, at dialogen mellem
rådet og kommunalbestyrelsen bliver bred og nuanceret.
Orientering ved ældrerådsmedlem Kaj Mathiassen.

Indstilling
Til drøftelse.

Beslutninger:
Det besluttes at planlægge et arrangement i forbindelse med den internationale ældredag
den 1. oktober i Sæby, Skagen, Ø-Vrå og Frederikshavn.
Der tages møde med leder af bibliotekerne.
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10 (Åben) Orientering fra møde i kontaktpersonordningen mellem
Ældrerådet og kommunens plejecentre
Sags ID: EMN-2022-00104
Ansvarligt center: Direktionssekretariat
Beslutningskompetence
ÆR

Sagsfremstilling
Orientering fra afholdte møder på de enkelte plejecentre.

Indstilling
-

Beslutninger:
Udvalgte spot fra møderne i marts måned:
Drachmannsvænget:
Talt om uddannelse af personalet vedr. demens, samt dilemmaer i grænsen mellem
magtanvendelse og omsorgssvigt.
Har tanker omkring anvendelse af garage til aktivitet for nogle af beboerne.
Lindevej:
Arbejder på at skabe fællesskab mellem beboerne i de 3 huse i forbindelse med
fødselsdage og andre arrangementer.
Har 3 mandlige ansatte og 25 kvinder. Har fået ansat ernæringsassistent samt en kok.
Personalet spiser med beboerne for at skabe hjemlighed.
Invitere beboerne fra ældreboligerne der ligger overfor til at komme og spise med.
Er begyndt at lave nyhedsbrev der ligges ind på alle stuer.
Er i gang med afprøvning af ”Fællesskabsråd”.
Abildvej
Mødet er udsat til april.
Ålbæk
Mødet er udsat
Bangsbo:
Afholdte aktiviteter via ”Stimuli puljen”
Vedr. selvvalgt arbejdstid – der er både positive og negative tilbagemeldinger fra
personalet.
Erfaring med brug af afløsere.
Vil gerne have flere frivillige til at hjælpe ved aktiviteter.
Ansættelse af ”brobyggere” for at udvide aktiviteter for beboerne.
Kaspershus:
Har været igennem en renovering med bl.a. nye køkkener og gulve.
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Er i gang med at indføre Cura
Beboerne er blevet dårligere, og det gør det sværere at lave aktiviteter, som alle kan
have glæde af.
Har fortsat deres beboerråd. Ældrerådsrepræsentant er inviteret til at deltage på
møderne.

Bilag
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11 (Åben) Aktuelle emner fra de politiske udvalgsdagsordner
Sags ID: EMN-2022-00104
Ansvarligt center: Direktionssekretariat
Beslutningskompetence
ÆR

Sagsfremstilling
Ældrerådet følger de politiske dagsordner og tager emner op, der har interesse for
Ældrerådet.
Politiske udvalg:
Social- og Sundhedsudvalget
Teknisk udvalg
Plan- og Miljøudvalget
Kultur- og fritidsudvalget
Arbejdsmarkedsudvalget
Økonomiudvalget
Byrådet
Samt nyt fra:
Handicaprådet / Tilgængelighedsudvalget
Integrationsrådet
Sundhedspanelet

Indstilling
At orienteringen tages til efterretning.

Beslutninger:
Økonomiudvalget er i fuld gang med budgetlægningen for de kommende år.
Ældrerådet følger processen specielt med hensyn til Social- og Sundhedsudvalgets
område.

Bilag
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12 (Åben) Information fra formanden samt øvrige meddelelser
Sags ID: EMN-2022-00121
Ansvarligt center: Direktionssekretariat
Beslutningskompetence
ÆR

Sagsfremstilling
Information fra formanden:
-

Øvrige meddelelser:
-

Nyt fra Danske Ældreråd:
-

Indstilling
-

Beslutninger:
Ingen meddelelser under punktet.
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13 (Åben) Næste møde
Sags ID: EMN-2022-00110
Ansvarligt center: Direktionssekretariat
Beslutningskompetence
ÆR

Sagsfremstilling
Næste ordinære møde er planlagt til mandag den 25. april 2022.

Indstilling
-

Beslutninger:
Mødedato fastholdes.

Bilag

.

Ældrerådet 2022-2025 - 29-03-2022 08:30
MOD-2022-00009

Side 24 af 24

Bilagsforside
Dokument Navn:

Bilag - udkast til tilsynspolitik for 2022.pdf

Dokument Titel:

Bilag - udkast til tilsynspolitik for 2022

Dokument ID:

6623930

Placering:

Emnesager/Tilsynspolitik 2022 (Servicelovens
§151c)/Dokumenter

Dagsordens titel

Godkendelse af tilsynspolitik for hjemmepleje 2022

Dagsordenspunkt nr

3

Appendix nr

1

Relaterede Dokumenter:

1

Tilsynspolitik 2022
Serviceloven § 151c

Lovgrundlag
Serviceloven §151c
”Kommunalbestyrelsen skal udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for tilbud efter § 83, som er omfattet af reglerne om frit
valg af leverandør efter § 91.
Stk. 2.Tilsynspolitikken skal indeholde kommunens procedurer for udførelse af tilsyn med disse tilbud og for opfølgning på
tilsynet.
Stk. 3.Kommunalbestyrelsen skal i tilslutning til beslutninger om serviceniveauet for tilbud efter § 83 og om udarbejdelse af
kvalitetsstandarder efter § 139 mindst én gang årligt følge op på tilsynspolitikken, herunder foretage de nødvendige
justeringer”

Tilsynsopgaven er forankret i Center for Social- og Sundhedsområdet, som godkender og indgår kontrakter med
leverandørerne, og har et tæt og formaliseret samarbejde med leverandørerne, der leverer personlig pleje, praktisk hjælp og
madservice.
I nogle tilfælde indhentes ekstern konsulent bistand til gennemførelse den årlige kvalitetsundersøgelse.

Formål med tilsynet
Formålet med tilsynet er at sikre, at de leverede ydelser – personlig pleje, praktisk
hjælp og madservice – er i overensstemmelse med de ydelser, som borgeren er
visiteret til, og dermed har krav på, samt at den leverede hjælp er svarende til
kvalitetsstandarden for hjælp i hjemmet.
Formålet med tilsyn er desuden at følge op på, hvordan den enkelte leverandør
efterlever kontrakterne/leverandørkravene.
Formålet med opfølgning er at sikre, at hjælpen svarer til borgerens aktuelle behov.

Tilsyn med leverandørerne og med hjælpens
udførelse
• Årlige dialogmøder med både den kommunale og de private leverandører om
aktuelle temaer omkring kvalitet og serviceniveau.
• Kontrol af hjemmeplejeleverandørernes døgndækkende nummer
• Indhentning af årsregnskaber fra private leverandører.
• Årlig kvalitetsundersøgelse med forskelligt fokus og metode.
• Behandling af klager og opfølgning herpå er afsæt for læring og
kvalitetsudvikling

Tilsyn med at hjælpen svarer til borgerens
aktuelle behov og tilbagemelding fra leverandør
• Visitationsenheden revurderer løbende borgernes behov for hjælp. Samtidig
vurderes om leverandøren har meldt tilstrækkeligt tilbage om borgerens behov.
• Klager over hjælpen kan føre til vurdering af borgerens behov.
• Henvendelse til visitationen om ændringer i borgerens funktionsniveau fra
pårørende, hjemmesygeplejen eller andre samarbejdspartnere.

Opfølgning på tilsynsresultaterne
• Hvis en leverandør pålægges sanktioner som følgende af manglende kontrakt
overholdelse forelægges dette for Social- og Sundhedsudvalget.
• Resultaterne af kontrollen med det døgndækkende nummer forelægges Socialog Sundhedsudvalget samt Ældrerådet og Handicaprådet.
• Årlig statistik vedrørende klager til Ankestyrelsen forelægges Social- og
Sundhedsudvalget samt Ældrerådet og Handicaprådet.

Revidering af tilsynspolitikken
Tilsynspolitikken revideres én gang årligt.
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Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg i Frederikshavn Kommune
Emne
Lovgrundlag

Indhold
Lov om Social Service § 79a

Formål

Formålet med de forebyggende hjemmebesøg er at bidrage til, at du kan
bevare og fremme din sundhed, trivsel og funktionsevne og således leve et
selvstændigt og meningsfuldt liv længst muligt.

Målgruppe

70 år:
I det år du fylder 70 år, får du tilbudt et forebyggende hjemmebesøg, hvis du
bor alene. Modtager du i forvejen personlig pleje og praktisk hjælpe, får du ikke
tilbudt et besøg.
75 år:
I det år du fylder 75 år, bliver du inviteret til et fælles informationsmøde.
Informationsmøderne afholdes flere steder i kommunen. Du har også mulighed
for at få besøg i dit eget hjem. Modtager du i forvejen personlig pleje og
praktisk hjælpe, får du ikke tilbudt et forebyggende hjemmebesøg.
80 år:
I det år du fylder 80 år, får du tilbudt et forebyggende hjemmebesøg. Modtager
du i forvejen personlig pleje og praktisk hjælpe, får du ikke tilbudt et
forebyggende hjemmebesøg.
82 år+:
Efter du er fyldt 82 år, får du årligt tilbudt et forebyggende hjemmebesøg.
Modtager du i forvejen personlig pleje og praktisk hjælpe, får du ikke tilbudt et
forebyggende hjemmebesøg.
65-79 år samt 81 år:
Er du mellem 65 og 79 år eller er du 81 år, og modtager du ikke personlig pleje
og praktisk hjælp, får du tilbudt et forebyggende hjemmebesøg, hvis du
kommer i en særlig vanskelig situation. En særlig vanskelig situation kan fx
være:
at din ægtefælle/samlever flytter på plejehjem.
at du bliver enke/enkemand. Du vil blive kontaktet ca. 6 uger efter din
ægtefælles død med tilbud om et besøg.
at du afslutter et rehabiliteringsforløb efter Servicelovens § 83a og ikke
efterfølgende modtager personlig pleje eller praktisk hjælp
Opstår der psykiske eller fysiske belastninger, er der altid mulighed for, at du
eller en pårørende kan henvende sig til Frederikshavn Kommune med henblik
på at aftale et forebyggende hjemmebesøg.

Indsats

Der tages udgangspunkt i de emner, som betyder noget for dig. Det kan for
eksempel være en samtale om din trivsel, motion og bevægelse, mentale

udfordringer, mad og måltider. Du kan også få råd og vejledning om sundhed
og sygdom samt information om aktiviteter og forebyggende muligheder.
Frivillige foreninger tilbyder en række tilbud, som du kan få information om.
Omfang og varighed

Når det er tiden til, at du får tilbudt et forebyggende hjemmebesøg, kommer
der brev i din e-boks eller pr. post, hvis du er fritaget for elektronisk post.
Hvis du opfylder to af målgrupperne, fx netop er blevet enke/enkemand og skal
tilbydes besøg på grund af din alder, betyder det ikke, at du nødvendigvis får
tilbudt to besøg.
Hvis et ægtepar begge er berettiget til forebyggende hjemmebesøg, vil
besøgene som udgangspunkt blive foretaget samtidig.
Du skal selv melde fra, hvis du ikke ønsker at modtage et forebyggende
hjemmebesøg. Melder du ikke afbud, vil den sundhedsfaglige medarbejder
komme til din bopæl på det tidspunkt, hvor du har fået tilbudt besøget.
Besøget varer ca. 1 time. Du er velkommen til at lade en pårørende eller andre
deltage i samtalen.
For alle gælder det, at der kan være tale om ét eller flere forebyggende
hjemmebesøg. Dette vurderer den sundhedsfaglige medarbejder sammen med
dig.
Den sundhedsfaglige medarbejder, der kommer på besøg hos dig, kan ikke
tildele dig hjælp, hjælpemidler eller rådgive i økonomiske anliggender. Men du
kan blive informeret om, hvor du kan finde den hjælp, du har behov for.

Opfølgning på
indsatsen

Samtalen, du har med den sundhedsfaglige medarbejder, er fortrolig. Det er
kun med dit samtykke, at medarbejderen kan være behjælpelig med at
kontakte andre instanser i Frederikshavn Kommune.
Den sundhedsfaglige medarbejder har pligt til at notere dato samt
gennemførelse/ikke gennemførelse af besøget. Derudover laves der notat i din
forebyggende journal om de emner, der er blevet drøftet og de aftaler, der er
blevet lavet.

Leverandør

Du får besøg af en sundhedsfaglig medarbejder fra Frederikshavn kommune.
Den sundhedsfaglige medarbejder skal:
Have bred viden om sundhed og social forhold og på den baggrund
kunne vejlede og rådgive om relevante og sundhedsfremmende- og
forebyggende tiltag og aktiviteter.
Kunne arbejde forebyggende fx have meget bred viden om hvad der
forebygger funktionstab hos ældre fysisk, psykisk og socialt
Opspore og forebygge sundhedsrisici hor borgere

Have kompetencer inden for mundtlig kommunikation, der anvendes i
dialog om trivsel, dagligdags aktivitet, socialt netværk mv.
Yde en professional rådgivning til fremme af borgerens motivation og
udvikling af livsstrategier.
Have stor viden om kommunens generelle tilbud – såsom personlig
pleje og praktisk hjælp, hjælpemidler, boligindretning, personligt tillæg
til folkepension mv.
Have kendskab til frivillige organisationer og kunne vejlede om de
lokale tilbud om aktiviteter- og samværsmuligheder, besøg mv. i
Frederikshavn Kommune
Inddrage relevante samarbejdspartnere efter aftale med borgeren.
Særlige forhold

De sundhedsfaglige medarbejdere er omfattet af Arbejdsmiljøloven. Loven
siger, at arbejdet skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.
Frederikshavn Kommune ønsker at sikre medarbejderne en røgfri arbejdsplads
og indstiller derfor til, at du ikke ryger, mens du har besøg af den
sundhedsfaglige medarbejder.

Kontakt

Forebyggende hjemmebesøg, Visitationen
Tlf. 98 45 53 50
Telefontid: Hverdage kl. 08.00-09.00
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ÅRSRAPPORT – PLEJECENTRE 2021

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Forord
BDO har på vegne af Frederikshavn Kommune i 2021 gennemført uanmeldte tilsyn på kommunens 13 ældre- og plejecentre samt på pleje- og rehabiliteringscentret Kastaniegårdens midlertidige pladser, herefter samlet kaldet centre.
Rapporten er opbygget, så læseren indledningsvist præsenteres for tilsynets samlede vurdering af centrene med en tilhørende graf, som viser resultatet af kvalitetsmålingen inden for de fem faste temaer i
tilsynet. Herefter gennemgås de aftalte temaer, som tilsynet har afdækket. Dette er de fem faste temaer,
og hertil har Frederikshavn Kommune i 2021 valgt, at årets fokusområde er Kommunikation og adfærd.
For hvert tema er indsat et cirkel-diagram, som viser et samlet billede af de scorer, der er tildelt plejecentrene. Diagrammet underbygges med en kvalitativ vurdering.
Bagerst i rapporten findes en kort beskrivelse af tilsynets formål og metode. Ligeledes findes den vurderingsskala, der er anvendt ved tilsynene.

Med venlig hilsen

Partneransvarlig
Birgitte Hoberg Sloth
Partner
Mobil: 2810 5680
Mail: bsq@bdo.dk

Projektansvarlig
Kirsten Marquardsen
Senior Manager
Mobil: 4189 0436
Mail: kmq@bdo.dk

Tilsynet er altid udtryk for et
øjebliksbillede og skal derfor
vurderes ud fra dette.
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ÅRSRAPPORT – PLEJECENTRE 2021

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

1. TILSYN PÅ ÆLDRE- OG PLEJECENTRE OG
MIDLERTIDIGE PLADSER
1.1

SAMLET VURDERING

BDO har i 2021 foretaget kommunale uanmeldte tilsyn på 13 ældre- og plejecentre samt på pleje- og rehabiliteringscentret Kastaniegårdens midlertidige pladser. (Herefter samlet kaldet centre)
Tilsynene er afviklet i perioden fra juni til december måned 2021. Seks af tilsynene er udført i weekenden
og/eller i aftentimerne. BDO har med udgangspunkt i en femtrins vurderingsskala fra 1 til 5 - hvor 5 er bedst
- vurderet og bedømt hvert center i relation til seks temaer.
Det er tilsynets overordnet vurdering, at centrene i Frederikshavn Kommune lever op til kvalitetsstandarder
og det vedtagne serviceniveau på området.
For dokumentationsområdet ses en stor spredning i kvaliteten. Tilsynet bemærker dog, at langt de fleste
centre opfylder indikatorerne for temaet i middel eller høj grad. Der ses mangler på en række områder i
dokumentationen, og dertil finder tilsynet i tre tilfælde, at reglerne for behandling af personfølsomme data
ikke overholdes.
Borgerne er generelt meget tilfredse med den hjælp, de modtager til personlig pleje, omsorg og praktisk
hjælp på centrene, og borgerne er ligeledes tilfredse med medarbejdernes indsats. Centrene arbejder med
at skabe kontinuitet i plejen, og pleje og praktisk hjælp leveres efter en god faglig standard. På ni centre
finder tilsynet, at der på forskellige måde er behov for en indsats relateret til plejen.
Hverdagslivet er borgerne ligeledes generelt tilfredse med. Enkelte borgere udtrykker, at de savner mere
aktivitet, liv og samvær i hverdagen. Borgerne udtrykker tilfredshed med maden og måltiderne.
Medarbejdernes kompetencer svarer overordnet til målgruppens behov. Nogle centre har udfordringer i
forhold til kompetencer på demensområdet, mens andre har forskellige organisatoriske problemstillinger.
Borgerne er tilfredse med de fysiske rammer på centrene, og tilsynet bemærker, at der flere steder er
arbejdet med at forbedre rammerne. På to centre er rammerne ikke optimale, idet rammerne på det ene
center ikke passer til målgruppen, og på det andet center ifølge leder er nedslidt.
Tilsynet vurderer, at borgerne er tilfredse med medarbejdernes kommunikation og adfærd, samt at der
både hos ledere og medarbejdere er fagligt fokus på medarbejdernes professionelle tilgang til borgerne.
Enkelte steder er der problemstillinger i forhold til medarbejdernes indbyrdes omgangstone.
Tendenser i årets tilsyn
Grafen på side 5 viser den gennemsnitlige score, som hvert plejecenter har opnået i 2021.
To centre har opnået en samlet vurdering, der i meget høj grad opfylder indikatorerne i tilsynet, imens ni
centre samlet opfylder indikatorerne i høj grad. Tre centre opfylder samlet indikatorerne i middel grad.
Tilsynet har i alt givet 54 anbefalinger, hvoraf de 29 vedrører mangler i forhold til dokumentation.
Øvrige anbefalinger er fordelt over fire andre temaer ud af fem mulige. Anbefalingerne fordeler sig på 12
af kommunens 14 centre.
Det samlede antal anbefalinger for de øvrige temaer fremgår af tabellen på side 16.
Tværgående udviklingspunkter
Tilsynets fund giver samlet set anledning til, at BDO inden for temaet dokumentation har følgende anbefalinger til tværgående indsatser på Frederikshavn Kommunes centre med henblik på den videre kvalitetssikring og -udvikling, idet temaet har udløst størstedelen af anbefalingerne.
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Dokumentation (29 anbefalinger)
Tilsynet anbefaler:
1. At der iværksættes en tværgående indsats på dokumentationsområdet for centrene
2. At borgernes handleplaner er opdaterede for hele døgnet, og udfyldes med fyldestgørende beskrivelser af borgernes individuelle ressourcer, mestring, motivering og vaner samt medarbejdernes
pædagogiske- og faglige tilgange
3. At medarbejderne løbende vurderer fokusområder svarende til aktuelle indsatser, samt at disse er
opdaterede og afsluttes, når de ikke længere er relevante
4. At personhenførbare oplysninger konsekvent opbevares utilgængelige for uvedkommende, samt at
medarbejderne kender til – og følger - reglerne på området. Hertil at der ikke anvendes håndskreven
dokumentation og fysiske kalendere
5. At der arbejdes med intern systematisk auditering af dokumentationen, og at der sikres læring af
auditeringsresultaterne for medarbejderne.

1.2

VURDERING AF TEMAER

Kvalitetsmåling
Samlet score

Abildparken Plejecenter
Ankermedet Plejecenter
Bangsbo Plejecenter
Caspershus
Drachmannsvænget
Dybvad Ældrecenter
Kastaniegården
Lindevej Plejecenter
Rosengården
Strandgården
Sæby ældrecenter
Søparken
Østervrå Ældrecenter
Aalbæk plejecenter
1

2
Samlet score 2020

3

4

5

Samlet score 2021

Årets fokusområde Kommunikation og adfærd indgår ikke i beregningen af de samlede scorer, da fokusområdet udvælges af Frederikshavn Kommune hvert år - og dermed er forskelligt fra år til år. Dette fokusområde beskrives således udelukkende med prosatekst sidst i rapporten.
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Dokumentation

Af grafen fremgår fordeling af scorer inden for temaet ”Dokumentation” på de 14 centre.

Dokumentation

2

2

5

score 5

score 4

5

score 3

score 2

score 1

Tilsynets overordnet vurdering er, at der er stor bredde i vurderingerne for temaet Dokumentation; således
opnår centrene vurderinger fra 5 – 2. Tilsynet bemærker dog, at langt de fleste centre har modtaget en
score, der viser, at indikatorerne for temaet er opfyldt i middel eller høj grad.
Medarbejderne kan generelt redegøre relevant for, hvordan dokumentationen anvendes og understøtter de
faglige indsatser i daglig praksis med en klar ansvarsfordeling i forhold til opdatering.
Dokumentationen er alle steder beskrevet i et fagligt og anerkendende sprog.
To centre opnår scoren 5:
For disse centre fremstår dokumentationen fyldestgørende og opdateret, og borgernes behov for pleje og
omsorg er beskrevet handlingsvejledende, ligesom dokumentationen tager udgangspunkt i borgernes fysiske,
psykiske og sociale ressourcer. Centrene arbejder målrettet og systematisk med dokumentationen ud fra en
klar ansvarsfordeling i forhold til at dokumentere og opdatere dokumentationen.
Fem centre opnår scoren 4:
Dokumentationen fremstår overordnet opdateret og fyldestgørende. Der ses på hvert af disse centre enkelte
mangler i dokumentationen som fx: Handleplanerne mangler opdatering/ajourføring, eller der mangler beskrivelse af en borgers funktionsnedsættelse og fyldestgørende beskrivelser af medarbejdernes indsats. Der
ses i et tilfælde manglende beskrivelse af pleje og støtte i aften- og nattetimerne. Der mangler handleanvisning i relation til udadreagerende adfærd. Der mangler oprettelse eller opfølgning på enkelte fokusområder.
Fem centre opnår scoren 3:
På disse fem centre ses tilsvarende mangler, dog findes enten flere mangler på hvert center eller mangler
som fx, at der på tre centre savnes beskrivelse af en borgers ernæringsproblematik og medarbejdernes
understøttelse heraf, manglende opfølgning af en lægeordineret blodtryksmåling. Hertil erkender medarbejderne på et center, at dokumentationen ikke er opdateret som ønsket - hvilket begrundes med fravær
af en fast centersygeplejerske. På et andet center er det intentionen at gennemgå og revidere dokumentationen hver tredje måned, men medarbejderne erkender, at travlhed og manglende ressourcer hen over
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sommeren har sat sine begrænsninger. Tilsynet observerer på to centre, at personfølsomme data er frit
tilgængelige på enten et åbent kontor eller på flere fællesarealer.
To centre opnår scoren 2:
For disse to centre gælder, at dokumentationen fremstår mangelfuld. Det ses fx, at beskrivelser af borgernes
ressourcer eller aktuelle plejebehov er sparsomt udfyldt. Dette gælder også for en borger med svær demens.
Handleplaner og fokusområder er ikke ajourført. I et tilfælde afspejler triagering ikke borgers aktuelle
sygdomsproblematik. Oplysninger om borgernes helhedssituation og ressourcer er ligeledes begrænsede eller forældede på det ene center, og der ses hos flere borgere manglende oprettelse af relevante fokusområder i relation til fx kateterpleje, smertebehandling og sår, - eller opfølgning på eksisterende fokusområder.
På et center observeres på flere afdelinger fri adgang til personfølsomme data om borgerne på tomme
personalekontorer.
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Pleje, omsorg og praktisk bistand

Af grafen fremgår fordelingen af scorer inden for temaet ”Pleje, omsorg og praktisk bistand” på de 14
centre.

Pleje, omsorg og praktisk støtte

5

9

score 5

score 4

score 3

score 2

score 1

Tilsynets vurdering er, at plejecentrene i høj til meget høj grad lever op til indikatorerne.
Borgerne er generelt meget tilfredse med den hjælp, de modtager til personlig pleje, omsorg og praktisk
støtte. Hjælpen svarer generelt til deres behov, og borgerne er tilfredse med medarbejderne.
Borgerne er velsoignerede, og de besøgte boliger er tilfredsstillende rengjort, ligesom borgernes hjælpemidler er rengjort. På et center var det ikke muligt at foretage interview af borgerne pga. borgernes
kognitive svækkelse.
Fem centre opnår scoren 5:
Borgerne modtager relevante pleje- og omsorgsydelser, som svarer til deres behov. Borgerne udtrykker
meget stor tilfredshed med de ydelser, de modtager, og er trygge ved hjælpen. Borgerne beskriver, at
medarbejderne er venlige og imødekommende. De pårørende tilsynet er i kontakt med er meget tilfredse
med den hjælp, som borgerne modtager. Centrene arbejder med at skabe kontinuitet i plejen, og pleje og
omsorg leveres efter en god faglig standard, og medarbejderne kan redegøre for, hvordan de arbejder rehabiliterende med udgangspunkt i borgernes ressourcer og med et relevant fokus på sundhedsfremme og
forebyggelse.
Ni centre opnår scoren 4:
Disse ni centre har generelt samme forhold som de første fem centre, men der er på alle centrene et
eller flere forhold, som kræver en faglig eller ledelsesmæssig indsats. I forhold til borgernes oplevelser
drejer det sig om: En borger ønsker at komme tidligere op, og på et center oplever flere borgere, at
medarbejderne er fortravlede. En borger oplever, at hjælpens kvalitet er meget personafhængig. En
borger oplyser, at en forflytning ikke blev udført professionelt, hvilket gav borgeren gener i flere dage. På
et center oplever en borger lang ventetid ved kald, og en anden borger har bemærket, at der især om
aftenen er stor travlhed og uro. En pårørende beskriver desuden et kaotisk indflytningsforløb.
Medarbejderne på to centre oplever forskellige tilgange til kontaktpersonsordningen, hvilket skaber uklarhed i ansvar og opgaveløsning. På to centre beskriver medarbejderne arbejdet med triagering som udfordrende, hvor metoden det ene sted ikke er velintegreret om aftenen pga. usikkerhed omkring strukturen,
og på det andet center fordi triagering ikke foretages konsekvent . På et center har afløsere ikke adgang til
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dokumentationssystemet. Medarbejderne på et center oplyser om en presset hverdag, hvor borgernes behov
for nærvær og en-til-en tid ikke i ønsket omfang kan imødekommes. Medarbejderne på et center redegør
for de pædagogiske tilgange, men tilkendegiver, at der ikke anvendes et fælles fagligt sprog eller afsæt
medarbejderne imellem. Til grund for vurderingen på et center lægges den aktuelle manglende fælles
struktur og dokumentation, som kan påvirke kvaliteten af borgernes pleje- og omsorgsydelser. På et center
er der samarbejdsproblemer og manglende fælles faglige tilgange, hvilket har negative konsekvenser for
borgernes pleje og omsorg i hverdagen. På et center observerer tilsynet en skarp lugt af urin i et fællesareal.

1.2.3

Hverdagsliv

Af grafen fremgår fordelingen af scorer inden for temaet ”Hverdagsliv” på de 14 centre.

Hverdagsliv

1

4

9

score 5

score 4

score 3

score 2

score 1

Tilsynets overordnet vurdering er, at plejecentrene generelt i middel til meget høj grad lever op til indikatorerne for temaet Hverdagsliv.
Ni centre opnår scoren 5:
På disse ni centre udtrykker borgerne, at de har mulighed for at leve et alsidigt og individuelt tilrettelagt
hverdagsliv, hvor de medinddrages og har indflydelse i forhold til pleje og omsorg og i forbindelse med
aktiviteter og døgnrytme. Dette gælder også for Kastaniegården rehabiliteringscenter, hvor borgerne oplever, at de har medbestemmelse og indflydelse på deres forløb og ophold. Hertil leveres hjælp til pleje og
støtte med øje for træningstidspunkter. Borgerne er ligeledes tilfredse med mad og måltider på de ni centre.
Medarbejderne kan redegøre, at borgernes inddrages i hverdagslivet og i forhold til aktiviteter, og medarbejderne kan reflektere relevant over deres roller og ansvar i forhold til måltider med fokus på borgernes
individuelle behov.
Fire centre opnår scoren 4:
Borgerne på de fire centre er generelt tilfredse med hverdagslivet, men på tre af centrene er der borgere,
der udtrykker, at dagene er lange, og at de savner enten samvær eller aktiviteter. På et center fortæller
aktivitetsmedarbejderen, at aktiviteter jævnligt aflyses på dagen pga. personalemangel. Ligeledes udnyttes
klippekortet ikke fuldt ud på dette center, og medarbejderne fortæller, at flere borgere udtrykker manglende glæde ved weekenderne, grundet færre medarbejdere og mere stilhed. Borgerne er generelt tilfredse
med maden og måltiderne, men på et center oplever borgerne måltiderne meget forskelligt. I en enhed
opleves stor glæde og tilfredshed med fællesskabet under måltiderne, hvorimod en borger i en anden enhed
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savner medarbejdernes tilstedeværelse og mere dialog omkring bordet. En medarbejder på samme center
oplever det særdeles vanskeligt at tilgodese samtlige borgeres ønsker og behov for samvær til måltidet.

Et center opnår scoren 3:
På dette center er borgerne generelt tilfredse med hverdagslivet, maden og måltiderne, men nogle borgere savner mere socialt samvær med de andre borgere på centret, og de er ikke bekendt med aktivitetstilbud. Leder og medarbejdere redegør for, at det har været svært at bevare et meningsfyldt hverdagsliv
for borgerne under nedlukningen. Leder peger på, at en udfordrende personalesituation og en del flere
sundhedsfaglige opgaver i centersygeplejerskens fravær, er en del af forklaringen på situationen.

1.2.4

Kompetencer og udvikling

Af grafen fremgår fordelingen af scorer inden for temaet ”Kompetencer og udvikling” på de 14 centre.

Kompetencer og udvikling

1

6

7

score 5

score 4

score 3

score 2

score 1

Seks centre opnår scoren 5:
For de seks centre gælder, at lederne overordnet vurderer, at medarbejderne har relevante faglige kompetencer, der passer til opgaverne. Der er desuden fokus på kompetenceudvikling på forskellig vis. Medarbejderne oplever ligeledes, at de har de nødvendige kompetencer, samt at der er mulighed for sparring – flere
fremhæver centersygeplejerskernes støtte i hverdagen, og deres kontinuerlige bidrag til den faglige udvikling.
Syv centre opnår scoren 4:
Disse centre arbejder ligeledes målrettet med at sikre de rette kompetencer. Der ses dog forskellige problemstillinger på centrene. En leder tilkendegiver langt fra at være i mål med forskellige ledelsesmæssige
tiltag, imens en anden leder oplyser, at det ikke er muligt at rekruttere sundhedsfagligt uddannede medarbejdere til nattevagten. På et tredje center tilkendegiver både leder og medarbejdere, at enkelte medarbejdere er meget påvirket af en nødvendig omrokering mellem de forskellige teams.
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Demensområdet giver flere problemstillinger. En leder oplever, at flere medarbejdere er uvante og utrygge
ved borgere med demenssygdom, som har en udadreagerende adfærd. Leder har på denne baggrund iværksat forskellige indsatser. Medarbejderne på samme center efterspørger - i lighed med sidste år - kompetenceudvikling inden for demens og psykiatri, og hurtigere hjælp fra fx demensteamet. En medarbejder savner
desuden en fælles tilgang til en konkret borger med demens.
Medarbejderne på et andet center oplever, at de tilstedeværende ressourcer ikke altid i tilstrækkelig grad
er dækkende for den aktuelle målgruppes behov for omsorg og nærvær. Håndteringen af udadreagerende
borgere får derved ofte karakter af brandslukning, hvilket påvirker arbejdsmiljøet negativt.
På et tredje center tilkendegiver medarbejderne samstemmende, at de kan blive bedre til at gøre brug af
hinandens pædagogiske og faglige kompetencer.
Et center opnår scoren 3:
På det sidste center oplever både leder og medarbejdere, at der er gode faglige kompetencer til stede. Der
er dog samarbejdsproblemer i særligt et vagtlag, hvorfor der pågår en proces omkring kerneopgaven og
medarbejdernes trivsel. Medarbejderne beskriver en svær periode med megen travlhed, uro og interne frustrationer, men oplever trods alt, at samarbejdet er bedret. En medarbejder ytrer behov for mono-faglige
sparringsmuligheder, fx i form af faste social- og sundhedsassistentmøder.

1.2.5

Fysiske rammer

Af grafen fremgår fordelingen af scorer inden for temaet ”Fysiske rammer” på de 14 centre.

Fysiske rammer

2

12

score 5

score 4

score 3

score 2

score 1

Tilsynets vurdering er, at centrene generelt i meget høj grad lever op til indikatorerne. Borgerne finder
generelt, at de fysiske rammer er hyggelige, og at de befinder sig godt på centret. Tilsynet observerer
rammer, der generelt understøtter målgruppens behov.
10 centre opnår scoren 5:
Beboerne er generelt meget tilfredse med deres boliger. Et ægtepar savner dog at kunne deles om en større
bolig. Leder og medarbejdere oplever, at de fysiske rammer er gode og imødekommer borgernes differentierede behov. Der arbejdes på flere centre med at forbedre de fysiske rammer. På et center der har været
under ombygning, finder lederen, at der forsat mangler en del, før man er på plads. Tilsynet bemærker, at
der er god stemning på fællesarealerne på centrene. Generelt er der gode udendørs rammer, der indbyder
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til at nyde udelivet i selskab med andre. På et center benyttes de udendørs rammer ikke af så mange, men
der er indkøbt nye havemøbler og plantet blomsterkummer, som kan nydes indefra.
2 centre opnår scoren 4:
Et center opleves som mindre egnet til borgere med demenssygdom, da centret består af tre etager med
lange gange med boliger ud til fællesarealer, og ringe muligheder for skærmning. Medarbejderne oplyser,
at det kan være udfordrende, at der fx bor borgere med demens sammen med døende borgere med vidt
forskellige behov på de tre etager. Medarbejderne arbejder på at forbedre rammerne ud fra den aktuelle
borgersammensætning med indretningsmæssige tiltag. På et andet center oplyser leder, at de fysiske rammer fremstår slidte og bærer præg af, at det tidligere har været et sygehus med mange små rum.

1.2.6

Årets tema: Kommunikation og adfærd

Borgerne er meget tilfredse med medarbejdernes kommunikation og adfærd. Borgerne oplever at blive
mødt med respekt, og flere nævner ligeledes, at der anvendes en humoristisk tone, som borgerne er glade
for. Borgerne beskriver, at medarbejderne er hjælpsomme og imødekommende.
Både ledere og medarbejdere oplyser, at der er stor faglig opmærksomhed på tilgangen til borgerne og til
omgangstonen og den professionelle kommunikation. Medarbejderne er generelt bevidste om, at såfremt
der sker brud på den gode tilgang til borgerne eller anden uprofessionel adfærd, skal dette adresseres med
det samme - også til ledelsen. På et center fortæller medarbejderne, at de til tider oplever en uhensigtsmæssig omgangstone og adfærd fra enkelte kollegaer, hvilket er adresseret til leder, som løbende tager
hånd om dette.
På et andet center har der været anvendt en uhensigtsmæssig tone mellem medarbejderne indbyrdes, som
der er arbejdet med på møder med et godt udbytte. Her er kommunens trivselskonsulent og erhvervspsykolog også involveret. På et tredje center erkender medarbejderne, at stor travlhed godt kan påvirke tonen
mellem medarbejderne negativt, men at de er gode til at ”komme videre” og hjælpe hinanden på tværs.
Medarbejderne på et center nævner sidste års negative medieomtale af ældreområdet, og at dette blev
drøftet i medarbejdergruppen med enighed om, at denne kultur ikke findes på plejecentret, og at forråelse
skal forebygges gennem tillid og åbenhed til og blandt medarbejderne og ledelsen.
En leder har arbejdet med at styrke medarbejdernes faglige drøftelser og anvendelse af faglige termer, og
leder har ligeledes et øget fokus på, hvordan medarbejderne omtaler borgerne, fx på triage møder.
Tilsynet har observeret en anerkendende kommunikation og venlig adfærd på alle centre.
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TILSYNETS ANBEFALINGER

Tilsynet har i alt givet 54 anbefalinger, hvoraf de 29 vedrører forhold i dokumentation. Der er ikke givet
anbefalinger i forhold til temaet: Fysiske rammer.
Til sammenligning blev der i 2020 givet ialt 37 anbefalinger.
Nedenfor ses fordelingen af anbefalinger på de 14 centre inden for de seks temaer ved 2021 tilsynene.
Plejecenter

Abildparken
Ankermedet
Bangsbo
Caspers hus
Drachmanns
vænget
Dybvad
Kastaniegården
Lindevej
Rosengården
Strandgården
Sæby
Søparken
Østervrå
Aalbæk
Samlet

Dokumentation
3

Pleje, omsorg
og praktisk
hjælp
2

2

1

3

2

Hverdagsliv

Kompetencer
og udvikling

2

1

Fysiske
rammer

Kommunikation og
adfærd

8
3

1

1

2
2

I alt

7
2

1

1

1

5
0

3

2

1

6

3

3

3
1

1
1

4

1

1

4
0

2
3

2
1

2

2

8

2
29

2
10

5

7

0

3

54
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2. FORMÅL OG METODE
2.1

FORMÅL

Det overordnede formål med tilsynene er at afdække i hvilken grad, der er sammenhæng mellem de beskrevne og vedtagne rammer, og den praksis, der udføres på stedet.
Tilsynet vil, jf. lovgivningen og bekendtgørelsen på området, have fokus på, at det enkelte tilbud er tilpasset
borgernes individuelle ønsker og muligheder. Herunder at tilbuddet medvirker til at øge den enkeltes livskvalitet og mulighed for personlig udvikling, deltagelse i relevante sociale aktiviteter, og muligheder for at
udfolde sig sammen med andre og deltage i sociale fællesskaber. Tilsynet vil endvidere have fokus på de
pædagogiske, organisatoriske og personalemæssige forhold.
Det overordnede formål med BDO’s tilsynskoncept er at:
• Kontrollere om der på det enkelte tilbud praktiseres en udviklende og relevant ydelse afpasset målgruppen som sådan samt den enkelte borgers ønsker og muligheder.
• Kontrollere at gældende lovregler, kvalitetsstandarder, serviceniveau og administrative retningslinjer
efterleves.
• Understøtte en fremadrettet og løbende udvikling af kvaliteten af tilbuddet.
• Skabe grundlag for refleksion over egen praksis hos både medarbejdere og ledelse.

2.2

METODE

Metodisk arbejdes der ud fra tre datakilder, hhv. gennemgang af dokumentation, observation og semistrukturerede kvalitative interviews med ledelse, medarbejdere og borgere. Tilsynene foretages som uanmeldte
tilsyn. Interviewguides er målrettet de enkelte tilbudstyper, og de tilsynsførende har en relevant faglig
baggrund og erfaring inden for det pågældende tilsynsområde.

2.3

VURDERING

I tilsynene i Frederikshavn Kommune anvender BDO følgende bedømmelsesskala:
Score/vurdering

Forklaring

Bemærkninger

I meget høj
grad opfyldt
Scoren: 5

Udtømmende
opfyldelse

Tilsynet kan i sin bedømmelse lægge vægt på følgende forhold:

I høj grad opfyldt
Score: 4

Omfattende
opfyldelse

Tilsynet kan i sin bedømmelse lægge vægt på følgende forhold:

-

-

Der er ingen mangler i opfyldelsen
Indikatoren er opfyldt i forhold til alle borgere
Alle elementer i indikatoren er opfyldt
Tilsynet har ingen bemærkninger til opfyldelsen

Der er få mangler i opfyldelsen
Indikatoren er opfyldt i forhold til størstedelen af borgerne
Størstedelen af elementerne i indikatoren er opfyldt
Tilsynet har enkelte bemærkninger til opfyldelsen
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I middel grad
opfyldt
Score: 3

Delvis opfyldelse

Tilsynet kan i sin bedømmelse lægge vægt på følgende forhold:

I lav grad opfyldt
Score: 2

Mangelfuld opfyldelse

Tilsynet kan i sin bedømmelse lægge vægt på følgende forhold:

I meget lav grad
opfyldt
Score: 1

Meget mangelfuld opfyldelse

Tilsynet kan i sin bedømmelse lægge vægt på følgende forhold:

-

-

-

Der er en del mangler i opfyldelsen
Indikatoren er opfyldt i forhold til en del af borgerne
En del af elementerne i indikatoren er opfyldt
Tilsynet har del bemærkninger til opfyldelsen

Der er mange mangler i opfyldelsen
Indikatoren er opfyldt i forhold til få af borgerne
Få af elementerne i indikatoren er opfyldt
Tilsynet har mange bemærkninger til opfyldelsen

Der er omfattende mangler i opfyldelsen
Indikatoren er opfyldt for få eller ingen af borgerne
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FREDERIKSHAVN KOMMUNE

OM BDO
BDO er en privat leverandør af rådgivning til de danske kommuner.
BDO gennemfører i dag tilsyn på såvel ældreområdet som på det sociale område i en lang række kommuner over hele landet. På ældreområdet omfatter tilsynene plejecentre, hjemmepleje samt trænings- og
rehabiliteringscentre. På det sociale område omfatter tilsynene både
handicap- og psykiatriområdet, herunder aktivitets- og samværstilbud,
beskæftigelsestilbud og alkoholbehandling.
BDO’s rådgivningsafdeling løser ud over tilsynsopgaver en lang række
forskelligartede rådgivningsopgaver inden for alle sektorer i den kommunale virksomhed. BDO’s rådgivningsafdeling beskæftiger i dag godt
90 konsulenter med kompetencer, der dækker bredt både i forhold til
de kommunale sektorområder og tværgående kompetencer, som fx
økonomi, ledelse, evaluering m.m.
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Center for Sundhed og Pleje

INDLEDNING

Generation X - 1965-1980
Generation X er den generation, der hurtigt skulle blive
voksen. X’erne arbejder gerne hårdt og vedholdende på
jobbet og er i sagens natur dem, der har rygraden og
erfaringen på arbejdspladserne i dag. De bruger ofte de
traditionelle metoder til at udføre arbejdsopgaverne,
hvilket kan hæmme hastigheden og mindske interessen
fra de yngre generationer på arbejdspladsen.

Handleplanen i Center for Sundhed- og Pleje er en del af den politiske
strategi for rekruttering og fastholdelse. Handleplanen har til hensigt
at sætte retning både overordnet og lokalt for at imødekomme nuværende og fremtidige rekrutterings- og fastholdelses udfordringer.

Generation Y - 1981-1996
De tilhører den mindste generation. De er vokset op
med den moderne tilgang med fokus på det enkelte
barn og dets behov. De er en generation, der ønsker sig
et meningsfyldt arbejde med mulighed for selvrealisering og skabe nye identiteter i arbejdslivet. Ydermere
ønsker de ros og anderkendelse, ellers kan de føle sig
usikre på egne kompetencer.

Rekrutterings- og fastholdelsessituationen vil løbende ændre sig,
hvilket gør det nødvendigt, at handleplanen er dynamisk med mulighed for at tilpasse indsatserne til den pågældende situation. Derfor er
handleplanens handlinger beskrevet mere overordnet, men tilgengæld
er der tilknyttet en idébank med detaljerede løsningsforslag. Handle
planen vil løbende blive drøftet på ledelsesniveau, med fokus på at
kunne tilpasse indsatserne den pågældende situation.

Generation Z - 1997-2010
Denne generation er vokset op i et samfund, hvor
udgangspunktet i institutionerne var en positiv og
anerkendende tilgang til det enkelte individ. De er
de første ægte digitale indfødte med en stor social
omgangskreds. De skifter job mange gange i livet, og
tilpasser sig hurtigt nye omgivelser. Generationen har
andre forventninger og krav til uddannelse og arbejde
end tidligere generationer.

I handleplanen er det vigtigt at være opmærksom på de nye generationer af unge (Y og Z), som har andre forventninger til u
 ddannelse
og arbejdsplads end den nuværende arbejdsstyrke generation X
og generation Baby Boomers (1946-1964). Samtidig vil fremtidens
ældre b
 orgere også have andre ønsker og forventninger til løsningen
af kerne-opgaven. Det kræver derfor både en anderledes tilgang
til r ekruttering og fastholdelse af alle generationer i fremtiden og
nytænkning i løsningen af kerneopgaven.
Ydermere skal der være fokus på, at den enkle medarbejder er en del
af et større arbejdsfællesskab, som har betydning for løsningen af
kerneopgaven. Medarbejdernes personlige værdier og faglighed er et
middel til at kunne løse kerneopgaven (Model 1). A
 rbejdsfællesskabet
skal ses som et succeskriterie for at få handleplanen til at leve i praksis.

Arbejdsfællesskab

Faglighed
Model 1

Personlighed

KERNEOPGAVEN
I CENTER FOR SUNDHED OG PLEJE
I Center for Sundhed og Pleje arbejder alle ud fra en rehabiliterende tilgang.
Mennesker ønsker at klare sig selv, så længe som muligt og bevare selvs tændigheden, hvilket også er nødvendigt, da andelen af ældre bliver større i takt
med, at der bliver færre til at varetage kerneopgaven.
Vi skal tilbyde borgeren den rette hjælp og indsats i forbindelse med et
sygedomsforløb med fokus på at fremme den enkeltes mulighed for at genvinde
tabt funktionsevne og blive i stand til at klare sig selv igen og forbedre
livskvaliteten. Det sker ved at sætte træning og hverdagsrehabilitering ind før
hjælp, hvilket kræver et tæt tværfagligt samarbejde – samt at se muligheden
for anvendelse af hjælpemidler og teknologiske løsninger.
For at kunne imødekomme borgernes ønsker og behov er det nødvendigt at
have fokus på samskabelse. Det vil sige, at vi skal inddrage borger, pårørende,
lokalsamfundet, frivillige, private virksomheder, skoler, børnehaver mfl. for
sammen at kunne udvikle, planlægge og gennemføre forskellige aktiviteter		
med anvendelse af hinandens ressourcer.

Kerneopgaven
At borgerne kan bevare og fremme deres fysiske,
psykiske og 
sociale sundhed, funktions
evne og
livsk valitet så længe som muligt.

ØGET SYNLIGHED
OG TILGÆNGELIGHED
Den gode fortælling starter hos os selv
I Center for Sundhed og Pleje ønsker vi at øge kendskabet til sundhedsog plejeområdet gennem et særlig fokus på SOSU-faget. Formålet er at
imødekomme nuværende og fremtidige rekrutteringsudfordringer.
Ansatte indenfor SOSU-faget oplever fordomme og manglende
anerkendelse af deres arbejde, hvilket er med til at gøre det svært at
rekruttere til uddannelserne samt fastholde medarbejdere efter endt
uddannelse.
Derfor er det vigtigt, at den gode historie om sundheds- og pleje
området med særlig fokus på de faglige kvalifikationer bliver udbredt,
så endnu flere ønsker at tage en SOSU-uddannelse og arbejde inden
for sundheds- og plejeområdet. Den gode fortælling om sundheds- og
plejeområdet starter hos os selv både i arbejds- og privatlivet.

Derfor sætter Center for Sundhed
og Pleje fokus på:
y Branding af sundheds- og plejeområdet inkl. SOSU-faget
y De gode historier
y Den gode arbejdsplads

Branding
y Sprog og sprogbrug – ”Den gode historie starter hos os selv”
y Branding via opslag, film og artikler på relevante sociale medier
y Forbedre stillingsopslagene og tilgængeligheden i samarbejde
med HR-afdelingen
Rekruttering
y Deltage på relevante jobmesser, uddannelsessteder mfl.
y Ansætte folkeskolelever/ungarbejdere
y Et større samarbejde med folkeskolerne og ungdomsuddannelserne

Synlighed og tilgængelighed

HVORDAN SKER DET I PRAKSIS?

LIVSLANG LÆRING
En forudsætning for udvikling af både
medarbejdere og kerneopgaven

Kompleksiteten i kerneopgaven stiger og der er mangel på social- og
sundhedshjælpere samt assistenter. Derfor er der både behov for at
tænke anderledes ved at få andre faggrupper til at indgå i opgave
varetagelsen samt have fokus på, hvordan forskellige kompetencer
udnyttes bedst.
Det betyder at kompetenceudvikling, gode uddannelsesmuligheder,
udfordrende arbejdsopgaver og læring i praksis er kodeordene for
udviklingen af det råstof, der driver Center for Sundhed og Pleje
– vores medarbejdere og ledere.
Ansatte skal opleve, at de udfører meningsfulde arbejdsopgaver og
har mulighed for hele tiden at udvikle sig personligt og fagligt – det
er med til at skabe faglig stolthed, gode og trygge rammer, så den
ansatte yder sit bedste, viser selvstændighed, personligt initiativ og
engagement i arbejdsfællesskabet.

Derfor sætter Center for Sundhed
og Pleje fokus på:
y Faggruppernes- og elevernes kompetencer
y Samarbejdet på tværs af afdelinger
y Dokumentation som en del af kerneopgaven
y Rekruttering af forskellige faggrupper
y Anvendelsen af velfærdsteknologi
y Indsigt i uddannelses- og karrieremuligheder

En god start med fokus på et fagligt fundament
y Fokus på Preboarding – jobstart og velkomst
y Grundig introduktionsprogram
y Mentorordning og kontaktperson
y Løbende opfølgning efter ansættelse
Faglighed og kvalitet i opgaveløsningen
y Sprog- og sprogbrug med fokus på faglig refleksion og modtagerkultur
y Ansætte flere forskellige faggrupper og se på kompetenceprofilerne for de enkelte		
faggrupper for at være tydelig på deres funktion og opgave
y Plan udarbejdes for hvilke opgaver, der er relevante at flytte til andre faggrupper		
fx praktiske opgaver
y Styrke det tværfaglige samarbejde bl.a. ved triage
y Sæt fokus på monofaglig sparring
y Styrke samarbejdet med andre afdelinger i Frederikshavn Kommune igennem relationel
koordinering
y I implementeringen af det nye omsorgssystem vil der være fokus på rettidig, korrekt og
nødvendig dokumentation, som en del af kerneopgaven
y Screening af medarbejdere for at sikre nødvendig hjælp
y ”At frisætte medarbejderne” med fokus på større motivation og kvalitet i opgaveløsningen
y Udbrede viden og afprøve flere hjælpemidler og velfærdsteknologiskeløsninger 				
i samarbejde med IT-afdelingen
Uddannelsens- og karrieremuligheder
y Mulighed for uddannelses- og kompetenceudvikling
y Oversigt udarbejdes over karrieremuligheder
y Kvalitetssikre et godt fagligt læringsmiljø for elevområdet
y kompetenceudvikling af vejledere

Livslang læring

HVORDAN SKER DET I PRAKSIS?

DET GODE
ARBEJDSLIV
Fokus på trivsel og fastholdelse
Det gode arbejdsliv handler om ”det hele menneske” - om både fysisk
og mental sundhed og om tryghed i arbejdslivet. Som arbejdsplads
stræber vi hele tiden efter at udvikle Center for Sundhed og Plejes
arbejdsforhold, så den enkelte trives i et arbejdsfællesskab og er
i stand til at lykkes med at løse kerneopgaven i en kompleks og
foranderlig hverdag. Det er en forudsætning for at trives i arbejdet,
at den enkle føler, at man lykkes med kerneopgaven.
Ved løbende at sætte trivsel, arbejdsglæde, meningsfuldhed og
arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen styrker vi arbejdsmiljøet
og nærværet. Der er behov for at skabe mere fleksibilitet og individuel
planlægning i arbejdet, for at gøre det attraktivt for flere at ønske
sig fuld tid eller flere timer. Ydermere skal det gøres attraktivt for de
ansatte, at blive så længe man kan og vil på arbejdsmarkedet.

Derfor sætter Center for Sundhed
og Pleje fokus på:
y Større fleksibilitet i vagtplanlægningen med fokus på
kerneopgaven
y At styrke arbejdsmiljøet ved at kigge på både den fysiske
og mentale sundhed
y At medarbejderne føler sig tilstrækkelig i at lykkes med
kerneopgaven
y Muligheden for at seniorer bliver i deres job i længere tid

F leksibilitet i arbejdstiden
y Lokal dialog om arbejdstid og effektiv arbejdstilrettelæggelse ud fra kerneopgaven
y Større samarbejde med vagtplanlægning på tværs i klyngerne
y Udbyde ekstravagter internt
y Mulighed for rotation i stillinger
y Udvikling af arbejdstidsplanlægning i vagtplan 2.0 med inspiration fra pilotafprøvninger
y Udbetaling af merarbejde i stedet for afspadsering
y Ansætte flere på fuld tid eller flere timer, hvor timerne kan nyttiggøres
y Mulighed for længere vagter fx 12 timers vagter
y Større fleksibilitet i vagtplanlægningen ved at imødekomme ønske om			
frihed og/eller sammenhængende ferie – altid med kerneopgaven i fokus
Forbedre arbejdsmiljøet
y Større ledelsesmæssig mærkbar anerkendelse af medarbejdere og en styrkelse			
af TRIO-samarbejdet
y Prioritere sociale arrangementer lokalt
y Drøfte håndtering af sygefravær i TRIO med fokus på 1-5-14 modellen.
y Sikre en god off-boarding med fokus på et gensyn og hjælpe medarbejdere			
godt videre på deres karrierevej
y Styrke og udvikle sygefraværsindsatserne
y Sikre ledelsesmæssig tilgængelighed og nærvær
y Fokus på hvilke succeskriterier det kræver for at kunne løse og lykkes med kerneopgaven
Bliv lidt længere – seniorer +65 år
y Fokus på evt. udvidelse af 80-90-100 modellen
y At seniorer med en efterlønsordning har mulighed for at blive i jobbet				
i længere tid eller i en tilpasset jobfunktion

Det gode arbejdsliv

HVORDAN SKER DET I PRAKSIS?

Center for Sundhed og Pleje
Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn
Telefon: 9845 5000
www.frederikshavn.dk

