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1. Besøg hos Norddjurs Mad, kl. 15.00

00.22.04.P35  21/76  Åben sag   

Sagsgang

VPU

Sagsfremstilling

Voksen- og plejeudvalget aflægger besøg hos Norddjurs Mad, Trekanten 1 i Grenaa, hvor 

leder af kostorganisationen Lone Mølleskov vil give en rundvisning i produktionskøkkenet og 

den nyetablerede køletilbygning samt orientere om opstarten på levering af mad til 

hjemmeboende.

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 01-06-2021

Voksen- og plejeudvalget besøgte Norddjurs Mad, hvor leder af kostorganiseringen Lone 

Mølleskov viste rundt i produktionskøkkenet og den nyetablerede køletilbygning og fortalte 

om den kommende produktion af mad til hjemmeboende borgere. 
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2. Forslag til Norddjurs Kommunes mad- og måltidspolitik

29.00.00.A00  20/23087  Åben sag   

Sagsgang

VPU, høring, VPU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til Norddjurs Kommunes nye mad- og måltidspolitik. 

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2021 blev det besluttet, at der skal udarbejdes 

en overordnet kommunal kost- og ernæringspolitik i Norddjurs Kommune. Det fremgår af 

budgetaftalen, at: 

”Aftalepartierne er enige om, at der nu er brug for en egentlig og overordnet kommunal kost- 

og ernæringspolitik, og at denne implementeres alle steder i kommunen, hvor der produceres 

mad. Det gælder også i dagtilbud og skoler. 

Målet med kost- og ernæringspolitikken er: 

 Borgerne skal møde dansk madkultur historisk og med sunde og friske råvarer, som i 

videst muligt omfang er produceret bæredygtigt og leveret af lokale leverandører. 

 Borgerne skal tilbydes måltider, der er sunde, nærende, og understøtter deres helbred. 

Der skal være valgfrihed for den enkelte og derfor tages hensyn til den enkeltes 

individuelle behov og borgerne skal kunne fravælge, bl.a. rituelt producerede varer. 

I kost- og ernæringspolitikken indarbejdes mål og principper for bæredygtighed.”

Voksen- og plejeudvalget godkendt på sit møde den 5. januar 2021 et kommissorium for en 

kost- og ernæringspolitik i Norddjurs Kommune. Kommissoriet er til orientering vedlagt som 

bilag. 

En bredt sammensat styregruppe med repræsentanter fra sundheds- og omsorgsområdet, 

socialområdet, skole- og dagtilbudsområdet samt kultur- og fritidsområdet har stået for 
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udarbejdelsen af politikken. Derudover har der været en bred involvering via en række 

fokusgruppeinterview med medarbejdere, ledere, borgere og pårørende fra plejecentre, sociale 

botilbud, skoler og dagtilbud samt fritidslivet. Som følge situationen med COVID-19 har der 

ikke været afholdt fælles temamøder, hvor alle interessenter kan samles på én gang.  

Forvaltningen foreslår på baggrund af de afholdte fokusgruppeinterviews og drøftelserne i 

styregruppen, at Norddjurs Kommune kalder kost- og ernæringspolitikken for ”Mad- og 

måltidspolitikken”. De inddragede finder, at Mad- og måltidspolitik er et mere nærværende og 

tydeligt navn, hvorimod en Kost- og ernæringspolitik i højere grad signalerer et fag-fagligt 

redskab. 

Mad- og måltidspolitikken har til formål at fastlægge en ramme for tilgangen til hele kost- og 

ernæringsområdet fra indkøb, produktion og tilberedning til det ernæringsmæssige indhold og 

selve måltidets betydning med fokus på madens og spisesituationens sundhedsfremmende 

betydning både socialt og helbredsmæssigt.

Forslaget til en ny mad- og måltidspolitik er vedlagt som bilag.

Det skal bemærkes, at der endnu ikke er et færdigt layout på politikken, hvorfor der vil ske 

tilpasninger af materialets opsætning.

Mad- og måltidspolitikken har været sendt til høring i ældrerådet, handicaprådet, fritidsrådet, 

idrætsrådet, Norddjurs Fælles Elevråd (NFE), ungdomsrådet, bestyrelser for skoler, børnebyer 

og dagtilbudsområder samt børne- og ungdomsudvalget og kultur- og fritidsudvalget. 

Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Mad- og måltidspolitikken har en særlig kobling til sundhedspolitikken, men skal også ses i 

sammenhæng med følgende politikker: Pårørendepolitikken, ældrepolitikken, 

værdighedspolitikken, psykiatripolitikken, indkøbspolitikken og Norddjurs Kommunes 

principper for bæredygtighed. 
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Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Velfærdssekretariatschefen indstiller, at forslaget til en mad- og måltidspolitik i Norddjurs 

Kommune godkendes.

Bilag:

1 Åben Kommissorium for kost- og ernæringspolitik 189676/20

2 Åben Norddjurs Kommunes mad- og måltidspolitik 68276/21

3 Åben Høringssvar fra handicaprådet - Forslag til Norddjurs Kommunes 

mad- og måltidspolitik

73192/21

4 Åben Høringssvar fra ældrerådet - Norddjurs Kommunes mad- og 

måltidspolitik

77725/21

5 Åben Høringssvar fra Fritidsrådet - Norddjurs Kommunes mad- og 

måltidspolitik

76836/21

6 Åben Høringssvar fra NFE - Norddjurs Kommunes mad- og måltidspolitik 78144/21

7 Åben Høringssvar fra Område Auning - Norddjurs Kommunes mad- og 

måltidspolitik

76959/21

8 Åben Høringssvar fra Børneby Midt - Norddjurs Kommunes mad- og 

måltidspolitik

76967/21

9 Åben Høringssvar fra Auning Skole - Norddjurs Kommunes mad- og 

måltidspolitik

76968/21

10 Åben Høringssvar fra Søren Kanne-skolen - Norddjurs Kommunes mad- og 

måltidspolitik

77840/21

11 Åben Høringssvar fra Børneby Nord - Norddjurs Kommunes mad- og 

måltidspolitik

78045/21

12 Åben Forslag tilføjelse af afsnit særligt for børn og unge i mad- og 

måltidspolitikken

81357/21
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Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 27-05-2021

Børne- og ungdomsudvalget foreslår, at der laves et særligt afsnit om børn og unge, ligesom 

der er et afsnit særligt for den ældre gruppe af borgere. 

Beslutning i Kultur- og fritidsudvalget den 31-05-2021

Drøftet.

Kultur- og fritidsudvalget ser positivt på det fremsendte materiale og ønsker at bidrage i 

udbredningen af den foreslåede mad- og måltidspolitik. For kultur- og fritidsudvalget er 

særligt ønsket om sammenhæng mellem sunde aktiviteter og sund mad f.eks. i haller og ved 

kultur-, sports- og fritidsbegivenheder interessant.

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 01-06-2021

Tiltrådt med den bemærkning, at voksen- og plejeudvalget også indstiller, at der i politikken 

tilføjes et særligt afsnit om børn og unge, ligesom der er et afsnit særligt for den ældre gruppe 

af borgere. 

Et forslag til tekst i afsnittet om børn og unge er vedlagt som bilag. 
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3. Forslag til sundhedspolitisk tilgang

29.00.00.P22  21/5387  Åben sag   

Sagsgang

VPU, høring, VPU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Voksen- og plejeudvalget besluttede på et møde den 1. december 2020, at der forud for 

udarbejdelsen af en ny sundhedspolitik skal udarbejdes en sundhedspolitisk tilgang, der 

indeholder en række grundlæggende principper og værdier for arbejdet med sundhed i 

Norddjurs Kommune.

Den sundhedspolitiske tilgang skal således danne rammen om og medvirke til at give en klar 

retning for tilrettelæggelsen og udformningen af såvel indsatser/servicetilbud som det centrale 

samarbejde med nøgleaktører og civilsamfundet i forhold til sundhed. 

På denne baggrund har en gruppe af ledere og medarbejdere på tværs af kommunens 

afdelinger og forvaltningsområder i løbet af marts og april 2021 udarbejdet et forslag til den 

sundhedspolitiske tilgang. 

I den forbindelse er der den 27. april 2021 blevet afholdt et politisk temamøde, hvor 

arbejdsgruppens forslag til den sundhedspolitiske tilgang blev drøftet og kvalificeret. På 

mødet deltog borgmesteren, voksen- og plejeudvalget samt repræsentanter for de partier, der 

ikke har medlemmer i fagudvalget. Herudover deltog repræsentanter fra forvaltningen og 

arbejdsgruppens medlemmer i mødet.

Forslaget er vedlagt som bilag.

Den sundhedspolitiske tilgang vil danne grundlag for den kommende udarbejdelse af en 

revideret sundhedspolitik.
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Forslaget til en sundhedspolitisk tilgang i Norddjurs Kommune har været sendt til høring i 

ældrerådet, handicaprådet, bestyrelser for skoler, børnebyer og dagtilbudsområder, Norddjurs 

Fælles Elevråd (NFE), ungdomsrådet, idrætsrådet og fritidsrådet. Høringssvarene er vedlagt 

som bilag.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Den sundhedspolitiske tilgang danner det værdimæssige grundlag for både den kommende 

sundhedspolitik og øvrige nuværende og kommende indsatser på sundhedsområdet. Herunder 

også de aktiviteter, som løftes i samarbejde med øvrige forvaltningsområder og eksterne 

samarbejdspartnere. 

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Sundheds- og omsorgschefen indstiller, at forslaget til en sundhedspolitisk tilgang godkendes.

Bilag:

1 Åben Forslag til sundhedspolitisk tilgang 65079/21

2 Åben Høringssvar fra handicaprådet - Forslag til sundhedspolitisk tilgang 73197/21

3 Åben Høringssvar fra ældrerådet - Forslag til sundhedspolitisk tilgang 77726/21

4 Åben Høringssvar fra Fritidsrådet - Forslag til sundhedspolitisk tilgang 77679/21

5 Åben Høringssvar fra NFE - Forslag til sundhedspolitisk tilgang 78148/21

6 Åben Høringssvar fra Område Auning - Forslag til sundhedspolitisk tilgang 76960/21

7 Åben Høringssvar fra Børneby Midt - Forslag til sundhedspolitisk tilgang 76965/21

8 Åben Høringssvar fra Auning skole - Forslag til sundhedspolitisk tilgang 76970/21

9 Åben Høringssvar fra Søren Kanne-skolen - Forslag til sundhedspolitisk 

tilgang

77839/21

10 Åben Høringssvar fra Børneby Nord - Forslag til sundhedspolitisk tilgang 78044/21

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 01-06-2021

Tiltrådt. 
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4. Udmøntning af puljemidler til velfærdsinitiativer på voksen- og plejeudvalgets område

00.22.00.G01  21/6147  Åben sag   

Sagsgang

VPU

Sagsfremstilling

Partierne i Norddjurs Kommune har den 19. april 2021 indgået en aftale, der understøtter den 

lokale genåbning samt bæredygtig vækst og udvikling i tiden efter COVID-19. 

I den forbindelse er der udmøntet 3,4 mio. kr. af puljen til værn om servicerammen under 

økonomiudvalget til iværksættelsen af de forskellige initiativer – herunder 0,9 mio. kr. til 

velfærdsinitiativer. 

På den baggrund godkendte kommunalbestyrelsen på sit møde den 18. maj 2021, at voksen- 

og plejeudvalget får tilført 0,450 mio. kr. i 2021 til socialområdet til understøttelse af det 

frivillige sociale arbejde og til ældreområdet til ensomhedsindsatser.

Som følge heraf har forvaltningen udarbejdet følgende forslag til udmøntning af midlerne på 

voksen- og plejeudvalgets område: 

 150.000 kr. til frivilligt socialt arbejde, der udmøntes af på baggrund af en kort 

ansøgningsrunde og indstilling fra frivilligrådet, som behandles på et møde i voksen- 

og plejeudvalget den 23. juni 2021. 

 50.000 kr. til medfinansiering af projekt for udsatte og ensomme mænd etableret af 

provstiet i Norddjurs Kommune og Café Grenaa med naturbaserede gruppeforløb. Der 

afholdes 8 mandegrupper á 2 timer et bestemt sted i naturen i henholdsvis Grenaa, 

Gjerrild og Allingåbro over en 7 ugers periode. Med finansieringen fra Norddjurs 

Kommune vil der kunne gennemføres forløb i juni 2021 og der vil kunne gennemføres 

et 7 ugers forløb i august – september 2021. Målgruppen er udsatte og ensomme 

mænd, hvor ensomheden er blevet forstærket som følge af COVID-19 situationen.
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 150.000 kr. til sundheds- og omsorgsområdet til initiativer på dagtilbuddene for 

demens, samt dagtilbud i Posthaven og Træningscenter Auning. Initiativerne er 

målrettede de visiterede borgere i dagtilbuddene samt deres nære. Det vil f.eks. være 

musikterapi og demenskor, Basseralle, udflugter, demensklovne.

 100.000 kr. til socialområdet, til at understøtte en ekstra indsats til psykisk sårbare 

borgere der modtager bostøtte. Denne gruppe af borgere har bl.a. brug for ekstra støtte 

til at få etableret og genetableret et netværk. 

 50.000 kr. til botilbuddene på socialområdet, til initiativer der understøtter 

genetablering af sociale relationer såvel internt på tværs i botilbuddene, som initiativer 

der understøtter genetablering af sociale relationer omkring de enkelte borgere i 

botilbuddene. 

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Forslaget har sammenhæng til Norddjurs Kommunes frivilligpolitik, socialpolitik og 

ældrepolitik. 

Økonomiske konsekvenser

Voksen- og plejeudvalget har fået tilført 0,450 mio. kr. i 2021 til socialområdet til 

understøttelse af det frivillige sociale arbejde og til ældreområdet til ensomhedsindsatser

Indstilling

Socialchefen, sundheds- og omsorgschefen og velfærdssekretariatschefen indstiller, at 

voksen- og plejeudvalget tager stilling til hvilke af de foreslåede aktiviteter, der skal 

igangsættes. 

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 01-06-2021

Voksen- og plejeudvalget beslutter, at følgende aktiviteter igangsættes: 

 140.000 kr. til frivilligt socialt arbejde, der udmøntes af på baggrund af en kort 

ansøgningsrunde og indstilling fra frivilligrådet, som behandles på et møde i voksen- 

og plejeudvalget den 23. juni 2021. 
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 50.000 kr. til medfinansiering af projekt for udsatte og ensomme mænd etableret af 

provstiet i Norddjurs Kommune og Café Grenaa med naturbaserede gruppeforløb. Der 

afholdes 8 mandegrupper á 2 timer et bestemt sted i naturen i henholdsvis Grenaa, 

Gjerrild og Allingåbro over en 7 ugers periode. Med finansieringen fra Norddjurs 

Kommune vil der kunne gennemføres forløb i juni 2021 og der vil kunne gennemføres 

et 7 ugers forløb i august – september 2021. Målgruppen er udsatte og ensomme 

mænd, hvor ensomheden er blevet forstærket som følge af COVID-19 situationen.

 130.000 kr. til sundheds- og omsorgsområdet til initiativer på dagtilbuddene for 

demens, samt dagtilbud i Posthaven og Træningscenter Auning. Initiativerne er 

målrettede de visiterede borgere i dagtilbuddene samt deres nære. Det vil f.eks. være 

musikterapi og demenskor, Basseralle, udflugter, demensklovne.

 90.000 kr. til socialområdet, til at understøtte en ekstra indsats til psykisk sårbare 

borgere der modtager bostøtte. Denne gruppe af borgere har bl.a. brug for ekstra støtte 

til at få etableret og genetableret et netværk. 

 40.000 kr. til botilbuddene på socialområdet, til initiativer der understøtter 

genetablering af sociale relationer såvel internt på tværs i botilbuddene, som initiativer 

der understøtter genetablering af sociale relationer omkring de enkelte borgere i 

botilbuddene.

I forhold til de afsatte midler til frivilligt socialt arbejde lægger voksen- og plejeudvalget vægt 

på, at ældre hjemmeboende borgere tilgodeses.
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5. Kvalitetsstandard for midlertidige udlån af hjælpemidler

00.15.10.P35  21/3278  Åben sag   

Sagsgang

VPU, høring, VPU

Sagsfremstilling

I august 2020 opsagde Region Midtjylland aftalen med de 19 kommuner i regionen om 

midlertidige udlån af hjælpemidler. Dette har medført, at midlertidige udlån af 

småhjælpemidler nu er kommunens ansvar. Udlån af midlertidige hjælpemidler kan bevilliges 

efter servicelovens § 113b, som er en ”kan” bestemmelse, og det er derfor op til den enkelte 

kommune at beslutte, om kommunen vil tilbyde udlån af midlertidige hjælpemidler og i 

hvilket omfang.

Forvaltningen foreslår, at Norddjurs Kommune tilbyder udlån af midlertidige hjælpemidler til 

borgere, hvor hjælpemidlet har betydning for borgers evne til at klare sig selv efter 

indlæggelse eller sygdom. 

På den baggrund har forvaltningen udarbejdet et forslag til en kvalitetstandard for 

midlertidige udlån af hjælpemidler.

Der er tale om udlån af hjælpemidler til borger, som forventes at have brug for hjælpemidlet i 

en begrænset periode, og hvor hjælpemidler har betydning for borgerens evne til at klare sig i 

den konkrete situation. Det kan for eksempel være efter indlæggelser og operation, efter 

sygdomsforløb med midlertidig sænkelse af funktionsniveauet eller efter uheld/skader.

Forslaget til kvalitetsstandard for midlertidige udlån af hjælpemidler har været sendt til høring 

i ældrerådet og handicaprådet. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er sammenhæng til Norddjurs Kommunes rehabiliterende tilgang, hvor borgerne 

understøttes i at komme sig og komme til at klare sig selv. 
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Økonomiske konsekvenser

Der må forventes en stigning i udgifterne til små hjælpemidler. Det er forsøgt at indhente 

oplysninger om omfanget fra Region Midtjylland, men dette har ikke været muligt

Indstilling

Sundheds- og omsorgschefen indstiller, at forslaget til kvalitetsstandard for midlertidige udlån 

af hjælpemidler godkendes.

Bilag:

1 Åben Kvalitetsstandard for midlertidig udlån af hjælpemidler (§113B) 65086/21

2 Åben Høringssvar fra handicaprådet - Kvalitetsstandard for midlertidige udlån 

af hjælpemidler

73198/21

3 Åben Høringssvar fra ældrerådet - Kvalitetsstandard for midlertidige udlån af 

hjælpemidler

77728/21

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 01-06-2021

Godkendt. 
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6. Kvalitetsstandard for socialtandplejen i Norddjurs Kommune

29.15.00.G01  21/5224  Åben sag   

Sagsgang

VPU, høring, VPU

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til en kvalitetsstandard for den kommunale 

socialtandpleje i Norddjurs Kommune. 

Med finanslovsaftalen for 2020 blev der afsat midler til at etablere en kommunal 

socialtandpleje. Det følger af aftalen, at kommunerne gratis skal tilbyde akut, smertelindrende 

og funktionsopbyggende behandling til de mest socialt udsatte borgere. Formålet er at øge 

livskvaliteten og tandsundheden blandt de mest socialt udsatte og begrænse yderligere 

marginalisering. Loven trådte i kraft den 1. juli 2020.

I Norddjurs Kommune varetages den sociale tandpleje på tandplejens klinikker på 

Åboulevarden i Grenaa og i Ørum.

Det er visitationsafdelingen på socialområdet, som i samarbejde med overtandlægen i 

Norddjurs Kommunes tandpleje foretager en konkret vurdering af, om en borger er omfattet 

af tilbuddet om social tandpleje. 

Målgruppen for tandplejeordningen er borgere med særlige sociale problemer i form af 

gadehjemløse og borgere, der benytter herberger, varmestuer og væresteder på grund af 

hjemløshed, herunder borgere, som ikke kan opholde sig i egen bolig.  

Det er desuden en forudsætning for at modtage tilbud om socialtandpleje, at: 

 borgeren ikke kan benytte de eksisterende tandplejetilbud i omsorgstandplejen, 

specialtandplejen eller praksistandplejen. 

 borgeren ud fra en tandfaglig vurdering har et konkret behandlingsbehov, som er 

omfattet af tilbuddet om socialtandpleje.
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I henhold til tandplejebekendtgørelsens §18, stk. 3 har Norddjurs Kommune pligt til at sikre, 

at oplysninger om tilbuddet når ud til relevante parter og borgere i målgruppen. 

Der vil blive udarbejdet en folder til oplysning om tilbuddet, som fordeles til relevante 

samarbejdspartnere og vil være tilgængelig på de steder, hvor målgruppen for tilbuddet 

kommer. Det kan f.eks. være i de frivillige sociale tilbud og på rusmiddelcenteret, hvor 

medarbejderne også kan være behjælpelige med kontakt. 

Et forslaget til en kvalitetsstandard for socialtandpleje er vedlagt som bilag.

Det skal bemærkes, at der er visiteret til social tandpleje og udført social tandpleje i Norddjurs 

Kommune siden efteråret 2020. 

Forslaget til kvalitetsstandard for socialtandplejen i Norddjurs Kommune har været sendt til 

høring i handicaprådet. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder.

Økonomiske konsekvenser

Der er afsat 0,262 mio. kr. årligt til kommunal socialtandpleje.

Indstilling

Socialchefen indstiller, at forslaget til kvalitetsstandard for socialtandplejen i Norddjurs 

Kommune godkendes.

Bilag:

1 Åben Kvalitetsstandard for socialtandplejen i Norddjurs Kommune 65104/21

2 Åben Høringssvar fra handicaprådet - Kvalitetsstandard for socialtandplejen i 

Norddjurs Kommune

73199/21
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Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 01-06-2021

Godkendt. 
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7. Redegørelse vedrørende indberetning om bekymrende forhold på Skovstjernen

27.00.00.G01  21/6648  Åben sag   

Sagsgang

VPU

Sagsfremstilling

Norddjurs Kommunes whistleblowerordning har den 6. maj 2021 modtaget en indberetning, 

hvor der udtrykkes bekymring om en række forhold på botilbuddet Skovstjernen i Grenaa.

Den anonyme indberetning er vedlagt som bilag.

Som supplement til den besvarelse, der skal indsendes til kommunens whistleblower udvalg, 

så er der i et samarbejde mellem forvaltningen og Skovstjernens ledelse og lokaludvalg 

udarbejdet en samlet redegørelse, hvor der tages stilling til hver enkelt af de rejste 

bekymringer.

Redegørelsen og en tilhørende kommentar fra Skovstjernens pårørenderåd er vedlagt som 

bilag.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen relevante sammenhænge.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Socialchefen indstiller, at voksen- og plejeudvalget drøfter indberetningen og den udarbejdede 

redegørelse om de bekymrende forhold på Skovstjernen.
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Bilag:

1 Åben Indberetning til Norddjurs Kommunes whistleblowerordning 79117/21

2 Åben Redegørelse vedr. indberetning om forhold på Skovstjernen 79201/21

3 Åben Pårørenderådets kommentarer til indberetningen 79202/21

4 Åben Anmodning om udtalelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed 81423/21

5 Åben Udtalelse til styrelsen for Patientsikkerhed 81428/21

6 Åben Afslutning af sagen fra Styrelsen af Patientsikkerhed 81436/21

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 01-06-2021

Voksen- og plejeudvalget har drøftet den udarbejdede redegørelse og finder det positivt, at 

ledelsen og medarbejderne på Skovstjernen i åbenhed forholder sig til og følger op på de 

indberettede bekymringer. 

Voksen- og plejeudvalget vil løbende følge udviklingen på Skovstjernen. 

Voksen- og plejeudvalget ønsker desuden, at der udarbejdes en oversigt over udviklingen i 

andelen af pædagogisk og sundhedsfaglige medarbejdere.

På voksen- og plejeudvalgets møde blev der endvidere informeret om, at 

bekymringsskrivelsen til whistleblowerordningen også er blevet fremsendt til Styrelsen for 

Patientsikkerhed.

Som følge heraf har styrelsen den 10. maj 2021 fremsendt en anmodning til Norddjurs 

Kommune om en udtalelse om de forhold i indberetningen, som omhandler de 

sundhedsfaglige forhold og den fremadrettede sikring af patientsikkerheden. Anmodningen er 

vedlagt som bilag.

På denne baggrund har Skovstjernen fremsendt en udtalelse til Styrelsen for Patientsikkerhed, 

der ligeledes er vedlagt som bilag. 

Som svar på udtalelsen fra Skovstjernen har Styrelsen for Patientsikkerhed den 28. maj 2021 

meddelt Norddjurs Kommune følgende:
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”Efter gennemgang af sagen, og på baggrund af de foreliggende oplysninger i den tilsendte 

udtalelse, vurderer styrelsen, at ledelsen på Skovstjernen har beskrevet fyldestgørende tiltag 

vedrørende opgavevaretagelse samt dokumentation af de sundhedsfaglige opgaver på 

bostedet.

Styrelsen finder ikke anledning til at foretage sig yderligere, med mindre der skulle 

fremkomme nye oplysninger i sagen.”

Tilbagemeldingen fra Styrelsen for Patientsikkerhed er vedlagt som bilag.
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8. Godkendelse af ny samarbejdsaftale om den palliative indsats 

29.30.08.P19  20/22819  Åben sag   

Sagsgang

VPU

Sagsfremstilling

Sundhedskoordinationsudvalget godkendte på sit møde den 26. april 2021 en ny 

samarbejdsaftale om den palliative indsats i Region Midtjylland. Med baggrund heri 

fremsendes samarbejdsaftalen til godkendelse i de 19 midtjyske kommuner og i regionsrådet i 

Midtjylland. 

Samarbejdsaftalen er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra 

hospitalerne, kommunerne, hospice, almen praksis, og Patientinddragelsesudvalget. 

Samarbejdsaftalen har været til høring og er blevet justeret på baggrund af høringssvarene. 

Samarbejdsaftalen erstatter "Sundhedsaftale om samarbejde om den palliative indsats i 

Region Midtjylland", der blev indgået i 2011.

Formålet med samarbejdsaftalen er at sikre en bedre sammenhængende palliativ indsats på 

tværs af sektorerne for patienter og de pårørende og ikke mindst sikre, at patienterne tilbydes 

en palliativ indsats, som tager udgangspunkt i de behov og ønsker, som den enkelte patient 

har. De involverede aktører på tværs af hospitaler, hospicer, almen praksis og kommuner har 

et fælles ansvar for at sikre gode og sammenhængende forløb for patienterne. Derudover 

tydeliggør samarbejdsaftalen de særlige opgaver, som hver enkelt aktør forventes at løfte til 

gavn for borgere og patienter med behov for såvel en basal som en specialiseret palliativ 

indsats. Hertil kommer, at der er opmærksomhed på inddragelsen af civilsamfundets 

ressourcer. Samarbejdsaftalens implementering understøttes desuden af en række redskaber 

beregnet til dialog, screening og vurdering i forskellige faser og situationer.

Samarbejdsaftalen omfatter alle patienter uanset alder, diagnose og social baggrund, som har 

en livstruende eller livsbegrænsende (børn og unge) sygdom. Patienterne kan enten være i den 

tidlige eller sene palliative fase samt i den terminale fase. Den palliative indsats begynder, når 
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patienten får diagnosticeret en livstruende sygdom. Derudover omfatter samarbejdsaftalen de 

pårørende og de behov, som de pårørende har.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger for den palliative indsats danner grundlaget for 

samarbejdsaftalen.

Samarbejdsaftalen er ambitiøs og indeholder en række elementer, der tilsammen vil kunne 

løfte den tværfaglige og sektorielle palliationsindsats markant. Blandt det væsentligste 

indsatser er:

Tidlig opsporing

Samarbejdsaftalen har et særligt fokus på tidlig opsporing og understøttelse af, at alle 

patienter (uanset diagnose og social baggrund) får vurderet deres behov løbende og 

systematisk samt får en palliativ indsats svarende til deres ønsker og behov og på det rette 

specialiseringsniveau. Den palliative indsats starter, når patienten diagnosticeres med en 

livstruende sygdom.

Indsatser:

 Øget opmærksomhed hos hospitalernes og kommunernes sundhedspersonale på at 

identificere patienter med behov for en palliativ indsats

 Tilbyde en palliativ indsats på basalt niveau til de patienter, der har behov for dette

 Henvise en patient til Enhed for Lindrende Behandling med henblik på palliativ indsats på 

specialiseret niveau.

Kompetenceudvikling

Personale på hospitalerne, i kommunerne og almen praksis skal uddannes til at opspore 

patienter med behov for en palliativ indsats, og herunder til at anvende de redskaber, der 

anbefales i samarbejdsaftalen (redskaber til at identificere patienter med basalt palliativt 

behov, til symptomscreening og til afklaring af den palliative patients ønsker til fremtidig 

behandling og pleje). Det er forventningen, at undervisningen vil kunne gennemføres på en 

halv dag (fire timer).
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Palliativ beredskabsvagt

I dagtid kan praktiserende læge, hospitalslæger, terapeuter og hjemmesygeplejersker kontakte 

Enhed for Lindrende Behandling vedrørende specifikke og generelle problemstillinger. Det 

foreslås i samarbejdsaftalen, at hjemmesygeplejersker kan kontakte den palliative 

beredskabsvagt i forhold til patienter, der er tilknyttet Enhed for Lindrende Behandling uden 

for dagtid angående patientens palliative problemstillinger. Det er en ændring, idet kun 

bagvagter og vagtlæger i dag kan kontakte den palliative beredskabsvagt uden for dagtid. 

Ordningen planlægges evalueret efter ét år.

Planlægningsmøde

Det anbefales i samarbejdsaftalen, at der aftales planlægningsmøder, hvor de forskellige 

relevante aktører fra hospital, kommune, hospice, praktiserende læge, samt patienten og 

dennes pårørende mødes fysisk i patientens eget hjem eller virtuelt. Formålet med 

planlægningsmøderne er at koordinere indsatserne med henblik på at skabe kontinuitet i 

patientforløbet, aftale ansvarsfordeling og navngiven kontaktperson samt afdække de behov, 

patienten og de pårørende har.

Den videre proces

Under forudsætning af politisk godkendelse i byrådene og regionsrådet forventes det, at 

implementeringen af samarbejdsaftalen kunne ske løbende fra den 1. august 2021.

Den konkrete implementering og tilrettelæggelse af samarbejdsaftalen vil skulle ske lokalt i 

de fem somatiske klynger i Region Midtjylland. I den lokale implementering bør man tilpasse 

implementeringen, så den bliver afstemt med de muligheder, som er i den enkelte klynge. Det 

vil deraf følge, at implementeringen af aftalen vil kunne ske gradueret samtidig med, at 

ambitionsniveauet i samarbejdsaftalen fastholdes. Derudover anbefales det, at man i 

klyngerne og på tværs af klyngerne arbejder for at reducere udgifterne til f.eks. 

kompetenceudviklingen ved at samarbejde herom.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Punktet har sammenhæng til Region Midtjyllands sundhedsaftale, hvor samarbejdsaftalen og 

palliative indsatser hører under.
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Økonomiske konsekvenser

Sundhedsstyregruppen godkendte den 26. marts 2021 samarbejdsaftalen administrativt med 

henblik på politisk godkendelse i Sundhedskoordinationsudvalget den 26. april. Af referatet 

fra mødet i Sundhedsstyregruppen fremgår det, at implementeringen af samarbejdsaftalen kan 

opstartes pr. 1. august 2021, men at en fuld implementering senest medio 2022 forudsætter, at 

der afsættes midler i de kommende budgetter i region og kommuner. Baggrunden er bl.a., at 

implementeringen af særligt de fire ovenstående indsatsområder vil kræve, at der tilføres 

ekstra midler til palliationsområdet.

Regionsrådet godkendte hensigtserklæringen "Værdig afslutning på livet" i budget 2021 og 

skal, når samarbejdsaftalen forelægges i maj måned vurdere i hvilket omfang, at de vil afsætte 

midler til aftalen og det palliative område.

PLO-Midtjylland har i sit høringssvar påpeget, at hvis PLO-Midtjylland skal indgå som part i 

denne samarbejdsaftale, vil det kræve en særskilt aftale i forhold til forpligtelser og rammer. 

PLO-Midtjylland og regionen er i dialog om mulighederne.

Indstilling

Sundheds- og omsorgschefen indstiller, at voksen- og plejeudvalget godkender 

samarbejdsaftalen om palliative indsatser.

Bilag:

1 Åben Palliative indsatser. Samarbejdsaftale under Sundhedsaftalen 73391/21

2 Åben Flowchart for palliative forløb 73426/21

3 Åben Eksempel fra Horsens kommune vedr. økonomi og implementering af 

samarbejdsaftalen

73427/21

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 01-06-2021

Godkendt. 
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9. Budget 2022-2025 - anlægsforslag

00.30.10.S00  21/661  Åben sag   

Sagsgang

VPU

Sagsfremstilling

Ifølge den politisk vedtagne tidsplan for budget 2022-2025 skal fagudvalgene i maj/juni 2021 

prioritere anlægsforslag på udvalgets eget område.

I forbindelse med vedtagelsen af Norddjurs Kommunes budget for 2021 og overslagsårene 

2022-2024 blev det besluttet at afsætte en samlet anlægsramme på 115 mio. kr. i 2022. Heraf 

er der på nuværende tidspunkt disponeret ca. 13 mio. kr. til en række anlæg, der allerede er 

prioriteret og igangsat, lovpligtige anlæg, samt eksternt finansierede anlæg. Det er 

eksempelvis udstykningen af etape II i Auning, dokning af færger samt eksternt finansierede 

projekter, herunder etableringen af vådområde i Drammelstrup Enge, Coast to coast mv. Der 

resterer således som udgangspunkt et råderum på ca. 102 mio. kr. af den samlede afsatte 

ramme til anlægsudgifter i 2022.

Direktionen har i henhold til den vedtagne budgetprocedure drøftet en strategisk retning for 

anlægsforslagene. Herunder besluttede direktionen også, at når anlægsforslagene skal 

behandles og prioriteres i udvalgene, vil direktionen understøtte, at sagen rammesættes i 

forhold til de allerede gældende politiske og strategiske emner. Dette gælder f.eks. i forhold til 

budgetaftalen for 2021, hvor der er udpeget en række anlæg, som kan være afsæt for 

prioriteringen i de kommende år, herunder den nye ældrebolighandlingsplan og samarbejdet 

med eksterne fonde. Tilsvarende gælder det i forhold til plan- og udviklingsstrategien, hvor 

der er et fokus på udbygning af kommunens vækstområder, som bl.a. udmønter sig i 

udstykninger i Auning og Grenaa, og et fokus på klimasikring som f.eks. DK2020 

klimahandlingsplanen.

På den baggrund er anlægsforslagene vejledende inddelt i tre overordnede kategorier 1, 2 og 

3, for at understøtte det politiske arbejde i udvalgene. 
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1. Anlæg, der allerede er prioriteret og igangsat som f.eks. byggemodning i Auning etape 

II, lovpligtige anlæg som f.eks. dokning af Anholt færgen, samt 100 pct. eksternt 

finansierede anlæg som f.eks. Coast to coast, hvor der vil være en udgift for 

kommunen ved at trække sig ud af projektet. 

2. Anlæg, der er politisk prioriteret i budgetaftalen fra 2021, samt anlæg i øvrigt, der har 

været genstand for en politisk prioritering, og som understøtter den strategiske ramme, 

f.eks. i forhold til eksterne fonde, klima, byudvikling, ældrebolighandlingsplanen, 

skole- og dagtilbud mv. 

3. Øvrige anlæg, som indeholder anlægsforslag, der har været formuleret tidligere, samt 

nye forslag, der kan være genstand for en politisk prioritering. 

Voksen- og plejeudvalget skal som grundlag for de kommende budgetforhandlinger foretage 

en prioritering af udvalgets egne anlægsforslag med afsæt i de tre kategorier. 

Anlægsforslagene prioriteres 1, 2 eller 3, hvor 1 gives til de anlæg, som udvalget prioriterer 

højest.

Anlægsbeskrivelserne samt en oversigt for voksen- og plejeudvalgets område er vedlagt som 

bilag. Derudover er der vedlagt en oversigt, der viser samtlige anlægsforslag på alle udvalg.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Der er i den økonomiske politik vedtaget et anlægsniveau på minimum 100 mio. kr. årligt i 

anlægsudgifter. Det vedtagne anlægsniveau på 115 mio. kr. i 2022 er således i 

overensstemmelse med den vedtagne økonomiske politik.

Anlægsinvesteringerne skal desuden støtte op om den vedtagne plan- og udviklingsstrategi 

samt principper for bæredygtighed i Norddjurs Kommune.

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser på nuværende tidspunkt.
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Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at voksen- og plejeudvalget prioriterer anlægsforslagene 

indenfor eget udvalgsområde med 1, 2 eller 3, hvor anlæg i kategori 1 har den højeste 

prioritet.

Bilag:

1 Åben Voksen- og plejeudvalgets anlægsforslag A701-A704 til budget 2022-25 78680/21

2 Åben Anlægsforslag budget 2022-2025 - VPU oversigt 71794/21

3 Åben Budget 2022-2025 - Anlægsforslag alle udvalg 71664/21

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 01-06-2021

Voksen- og plejeudvalget besluttede følgende prioritering af anlægsforslag på udvalgets 

område til budget 2022:

 

Voksen- og 

plejeudvalgets 

prioritering 

Overordnet 

kategorisering af 

anlægsforslaget

A701 Ældrebolighandlingsplan, 1 etape 1 2

A702 Ældrebolighandlingsplan, 2 etape 2 3

A703 Renovering af boliger i 

Fredensgade, Grenaa

3 3

A704 Renovering af de fysiske rammer i 

AUC, Sønderport i Grenaa

4 3
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10. Anlægsbevilling vedrørende ældrebolighandlingsplanen

27.42.00.P00  20/22992  Åben sag   

Sagsgang

VPU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 16. marts 2021 en ny 

ældrebolighandlingsplan for Norddjurs Kommune. 

En gennemførelse af ældrebolighandlingsplanen medfører, at der etableres et nyt 

demenscenter på Mellemstrupvej i Grenaa, et nyt plejecenter i Auning Øst samt et 

senhjerneskadecenter i de nuværende lokaler på Møllehjemmet og Trænings- og 

rehabiliteringscenter Auning. 

Der søges nu om en anlægsbevilling i 2021 til dækning af udgifter til geotekniske 

undersøgelser samt til bygherrerådgivning i forbindelse med udarbejdelsen af 

udbudsmateriale for totalrådgivningsopgaven. 

Udbudsmaterialet for totalrådgivningsopgaven behandles af hensyn til udbudsreglerne på 

lukket dagsorden. 

Det forventes, at der er prækvalificeret fem tilbudsgivere i september måned, og at 

totalrådgivningsopgaven kan tildeles i december måned, således at samarbejdet med den 

udpegede totalrådgiver kan påbegyndes primo 2022.

En tidsplan for gennemførelsen af ældrebolighandlingsplanen er vedlagt som bilag.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ældebolighandlingsplanen kan ses i sammenhæng med Norddjurs Kommunes ældrepolitik, 

værdighedspolitik, demenspolitik, handicappolitik og sundhedspolitik.
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Økonomiske konsekvenser

Til at gennemføre ældrebolighandlingsplanen blev der i forbindelse med vedtagelsen af 

budget 2021-2024 afsat i alt 32,4 mio. kr., som er fordelt med 0,8 mio. kr. i 2021, 6,9 mio. kr. 

i 2022 og 24,7 mio. kr. i 2023. Kommunalbestyrelsen besluttede på et møde den 15. december 

2020 at give tillæg til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,381 mio. kr. i 2021 til 

tilbygning af Fuglsanggården, som finansieres af det på investeringsoversigten for 2021 

afsatte rådighedsbeløb på 0,8 mio. kr. i 2021. Der resterer således et rådighedsbeløb på 0,419 i 

2021 til ny ældrebolighandlingsplan.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at der gives anlægsbevilling på 0,419 mio. kr. i 2021, som 

finansieres af det på investeringsoversigten for 2021 afsatte rådighedsbeløb til ny 

ældrebolighandlingsplan. 

Bilag:

1 Åben Tids- og aktivitetsplan for ældrebolighandlingsplan. Maj 2021. 76465/21

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 01-06-2021

Tiltrådt. 



Voksen- og plejeudvalget 01-06-2021

28

11. Ældrebolighandlingsplan - udbud af totalrådgivningsopgave

27.42.00.P00  20/22992  Lukket sag   

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 01-06-2021

Ad. 1-4

Tiltrådt. 
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12. Oversigt over sagsfrister for visitation samt levering af hjælp og støtte

00.22.00.G01  21/6216  Åben sag   

Sagsgang

VPU

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet en samlet oversigt over sagsfrister for visitation og levering af 

indsatser på sundheds- og omsorgsområdet og socialområdets voksenområde. 

Oversigten over sagsfrister forelægges voksen- og plejeudvalget til godkendelse og 

offentliggøres herefter på Norddjurs Kommunes hjemmeside. 

Oversigten over sagsfrister er vedlagt som bilag. 

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen relevante sammenhænge.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Socialchefen og sundheds- og omsorgschefen indstiller, at oversigten over sagsfrister på 

socialområdets voksenområde samt på sundheds- og omsorgsområdet godkendes.

Bilag:

1 Åben Oversigt over sagsfrister for visitation samt levering af støtte og hjælp 78678/21

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 01-06-2021

Godkendt. 
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13. Status på rekruttering på ældreområdet

81.00.00.A00  20/849  Åben sag   

Sagsgang

VPU

Sagsfremstilling

Voksen og plejeudvalget har anmodet om en status på rekrutteringssituationen på sundheds- 

og omsorgsområdet.

På sundheds- og omsorgsområdet er der gennem de seneste år arbejdet systematisk med både 

rekruttering og fastholdelse. Dette er sket såvel i MED-systemet som i ledergrupperne.

I 2018 blev der gennemført en større analyse af området. Den har efterfølgende dannet 

baggrund for de enkelte initiativer.

Grundet coronasituationen har arbejdet i 2020 og 2021 overvejende foregået i regi af 

lokaludvalgene, men med afsæt i den oprindelige strategi. Der arbejdes lige nu på en 

opdateret handleplan, som forventes iværksat løbende i forbindelse med, at opgaverne med 

COVID-19 aftager. Handleplanen er vedlagt som bilag.

Området er præget af såvel rekrutterings- som fastholdelsesudfordringer. Der er mange, som 

konkurrerer om den samme arbejdskraft, og der sker i stor udstrækning flytning mellem de 

enkelte dele af organisationen. Omfanget af weekendvagter samt vagter aften/nat har i den 

forbindelse stor betydning.

Ca. 20 pct. af organisationens medarbejdere er bosiddende i andre kommuner. Der er ikke 

kendskab til, hvor mange potentielle medarbejdere, der er bosiddende i Norddjurs Kommune, 

men som arbejder i andre kommuner.
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Der opleves stigende tyngde og forandringspres i forhold til kerneopgaven. Dette er 

opslidende til trods for diverse hjælpemidler. Derfor vælger mange medarbejdere at gå tidligt 

på pension eller at gå ned i arbejdstid.

De største udfordringer vedrører mangel på sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter 

samt ledere. De største udfordringer er geografisk placeret i Grenaa. Der er generelt ikke 

problemer på specialtilbud som Demenscenteret og Sundhed og Træning

Selvom der arbejdes meget med rekruttering, er det endnu ikke lykkedes at indhente 

efterslæbet fra ansættelsesstoppet i 2018. Samtidig kan vi aktuelt mærke virkningen af den 

store oprustning i forhold til test- og vaccinationscentre.

På voksen- og plejeudvalgets møde vil sundheds- og omsorgschef Søs Fuglsang orientere om 

det aktuelle antal vakante stillinger på sundheds- og omsorgsområdet.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Muligheden for at kunne rekruttere medarbejdere til sundheds- og omsorgsområdet har stor 

betydning for at kunne leve op til de politikker, der er på området.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Sundheds- og omsorgschefen indstiller, at orienteringen godkendes.

Bilag:

1 Åben Handleplan ift. rekrutterings- og fastholdelsesinitiativer 78679/21

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 01-06-2021

Godkendt. 
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14. Status på undersøgelse af tilsyn på socialområdet

00.22.04.G01  21/3152  Åben sag   

Sagsgang

VPU

Sagsfremstilling

I Norddjurs Kommune føres der tilsyn med de sociale tilbud til udsatte og handicappede 

borgere i:

 Område Auning/Allingåbro/Ørsted

 Ørum Bo- og Aktivitetscenter

 Skovstjernen og Ålunden i Grenaa

 Socialpsykiatrien i Grenaa og Glesborg

 Børne- og Ungecentret Norddjurs.

Dette medfører, at Norddjurs Kommune årligt modtager 10-12 tilsynsrapporter fra 

Socialtilsyn Midt.

Tilsynsrapporterne behandles sammen med tilbuddenes handlingsplaner i henholdsvis 

voksen- og plejeudvalget og børne- og ungdomsudvalget, og rapporterne er et centralt 

redskab, når både politikere og forvaltningen skal følge med i de enkelte sociale tilbuds 

kvalitet. 

Der er i den forbindelse blevet spurgt ind til, hvordan tilsynsbesøgene fra Socialtilsyn Midt 

forberedes og gennemføres i en række af Norddjurs Kommunes tilbud.

På denne baggrund har formand for voksen- og plejeudvalget Lars Møller bedt forvaltningen 

om at iværksætte en nærmere undersøgelse af, hvordan kommunens tilbud på socialområdet 

håndterer tilsynsbesøgene og de efterfølgende tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Midt, og om 

tilsynsrapporterne vurderes at give et retvisende billede af tilbuddenes kvalitet.
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På kommunalbestyrelsens møde den 18. maj 2021 blev der med enkelte tilføjelser godkendt et 

forslag til kommissorium for denne undersøgelse. Det tilrettede kommissorium er vedlagt som 

bilag.

På voksen- og plejeudvalgets møde vil sekretariatschef Marie-Louise Eskerod Ifversen og 

socialchef Hanne Nielsen give en aktuel status på arbejdet med at gennemføre undersøgelsen. 

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Punktet har sammenhæng til Norddjurs Kommunes socialpolitiske tilgang, politikken for børn 

og unge i udsatte positioner samt kommunes politikker på voksen handicap- og 

psykiatriområdet.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Sekretariatschefen indstiller, at orienteringen godkendes. 

Bilag:

1 Åben Kommissorium for undersøgelse af Norddjurs Kommunes håndtering af 

tilsyn på socialområdet

78196/21

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 01-06-2021

Godkendt. 
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15. Status på styregruppe i område Auning/Allingåbro/Ørsted

00.22.04.G01  21/4589  Åben sag   

Sagsgang

VPU

Sagsfremstilling

Med henvisning til beslutningen på kommunalbestyrelsens møde den 23. februar 2021 er der i 

et samarbejde mellem SL, FOA og forvaltningen igangsat et analysearbejde, der skal 

medvirke til en afklaring og fastsættelse af indsatsområder i område 

Auning/Allingåbro/Ørsted.

Et kommissorium for analysearbejdet er vedlagt som bilag.

På voksen- og plejeudvalgets møde vil socialchef Hanne Nielsen give en aktuel status på 

arbejdet med gennemførelsen af analysen. 

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Punktet har sammenhæng til Norddjurs Kommunes socialpolitiske tilgang.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Socialchefen indstiller, at orienteringen godkendes.

Bilag:

1 Åben Kommissorium for styregruppe 67411/21

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 01-06-2021

Godkendt. 
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16. Præsentation af voksenudredningsmetoden (VUM)

27.00.00.G01  21/6647  Åben sag   

Sagsgang

VPU

Sagsfremstilling

På voksen- og plejeudvalgets møde vil socialchef Hanne Nielsen præsentere 

voksenudredningsmetoden (VUM).

Metoden anvendes på voksenhandicap- og psykiatriområdet til en systematisk udredning af 

borgerens ønsker, funktionsevne og behov for støtte samt til tilrettelæggelsen af 

sagsbehandlingen. 

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen relevante sammenhænge.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Socialchefen indstiller, at præsentationen af VUM godkendes.

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 01-06-2021

Godkendt. 
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17. Årsrapport for utilsigtede hændelser 2020

00.15.10.P35  21/3278  Åben sag   

Sagsgang

VPU, høring, VPU

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet en årsrapport for utilsigtede hændelser og patientsikkerhed i 

2020 på sundheds- og omsorgsområdet samt socialområdet.

Årsrapporten redegør for årets rapporteringsmønster af utilsigtede hændelse og beskriver, 

hvordan Norddjurs Kommune arbejder med patientsikkerhed.

Ved en utilsigtet hændelse forstås en begivenhed, der forekommer i forbindelse med 

sundhedsfaglig virksomhed, herunder præhospital indsats, eller i forbindelse med forsyning af 

og information om lægemidler.

Utilsigtede hændelser omfatter på forhånd kendte og ukendte hændelser og fejl, som ikke 

skyldes patientens sygdom, og som enten er skadevoldende eller kunne have været 

skadevoldende, men forinden blev afværget eller i øvrigt ikke indtraf på grund af andre 

omstændigheder.

Hensigten med indberetningen af utilsigtede hændelser er at skabe læring, så tilsvarende 

hændelser så vidt muligt kan undgås i fremtiden. Derfor er rapporteringssystemet sanktionsfrit 

og uden aktindsigt, og hændelserne kan indrapporteres anonymt.

Det skal bemærkes, at der ikke kan drages en direkte slutning fra antallet af indberetninger til 

kvaliteten af sundhedsydelserne.

Overordnede konklusioner fra rapporten:

 Der sker fortsat en svag stigning i det samlede antal af indberetninger.

 Der sker stadig flest indberetninger fra plejecentrene.
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 De fleste indberetninger omhandler medicineringsproblemer og fald.

 Der er få alvorlige situationer. De knytter sig fortrinsvis til medicin og behandling og 

pleje.

 Arbejdet med utilsigtede hændelser er et prioriteret kvalitetsudviklingsarbejde både 

internt i Norddjurs Kommune og i samarbejdet med regionshospitalerne.

Årsrapporten for utilsigtede hændelser har været sendt til høring i handicaprådet og 

ældrerådet. Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser 

Indstilling

Sundheds- og omsorgschefen og socialchefen indstiller, at årsrapporten for utilsigtede 

hændelser godkendes.

Bilag:

1 Åben Årsrapport for utilsigtede hændelser 2020 65107/21

2 Åben Høringssvar fra handicaprådet - Årsrapport for utilsigtede hændelser 

2020

73202/21

3 Åben Høringssvar fra ældrerådet - Årsrapport for utilsigtede hændelser 2020 77729/21

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 01-06-2021

Godkendt.
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18. Årsrapport om magtanvendelser i 2020

27.66.00.K07  20/6292  Åben sag   

Sagsgang

VPU, høring, VPU, ØK, KB

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet en årsrapport om magtanvendelser i 2020 på socialområdet og 

sundheds- og omsorgsområdet. Årsrapporten er vedlagt som bilag.

 

Årsrapporten om magtanvendelser skal sendes til høring i handicaprådet, ældrerådet samt 

beboer- og pårørenderådene. Høringsfristen fastsættes til den 23. august 2021.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Sundheds- og omsorgschefen og socialchefen indstiller, at årsrapporten om magtanvendelser i 

2020 på sundheds- og omsorgsområdet og socialområdet sendes til høring i handicaprådet, 

ældrerådet samt beboer- og pårørenderådene.

Bilag:

1 Åben Årsrapport for magtanvendelser 2020 - Handicap- og psykiatriområdet 

og sundheds- og omsorgsområdet

10936/21

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 01-06-2021

Godkendt. 
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19. Tilsynsrapport vedr. kommunalt tilsyn på Plejecenter Digterparken

00.15.10.P35  20/22989  Åben sag   

Sagsgang

VPU, høring, VPU

Sagsfremstilling

Sundheds- og omsorgsområdets tilsynsenhed har i oktober 2020 gennemført et udvidet tilsyn 

på Plejecenter Digterparken. Det udvidede tilsyn skal ses i lyset af indkomne klager. Voksen- 

og plejeudvalget er løbende orienteret om indholdet i klagerne samt den løbende opfølgning 

herpå. 

Digterparken har modtaget klager på vegne af fire beboere i 2019 – heraf er nogle af klagerne 

gentagne. I 2020 har Digterparken modtaget klager på vegne af to beboere – heraf er nogle af 

klagerne ligeledes gentagne. Plejecenteret har derudover modtaget en anonym klage i 2020. 

Klagerne har vedrørt følgende områder:

 Det faglige niveau for pleje og behandling

 Brugertilfredshed

 Serviceniveau i forhold til praktisk hjælp og rengøring.

Klagerne er blevet behandlet løbende af ledelsen på Digterparken og af forvaltningen i 

Sundhed og Omsorg samt af den overordnede ledelse.

På baggrund af klagerne bestilte sundheds- og omsorgschefen den 24. oktober 2020 et 

uanmeldt udvidet kommunalt tilsyn, der omfattende flere målepunkter end det almindelige 

kommunale tilsyn, og som var rettet mod hele plejecenteret. Det var et krav, at afdækningen 

skulle være af et omfang, så fundene ikke kunne tilskrives tilfældigheder, men med rimelig 

sikkerhed være beskrivende for hele eller afgrænsede del af organisationen. 

Der er i det udvidede kommunale tilsyn sket en afdækning på følgende områder:
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 Patientsikkerhed

 Brugertilfredshed

 Faglighed

 Organisatoriske forhold.

Fundene fra tilsynet er samskrevet i en tilsynsrapport. Der er desuden tilføjet en 

farvemarkering, som visuelt tilkendegiver resultatet. Tilsynsrapporten er vedlagt som bilag.

Den samlede tilbagemelding fra tilsynet er, at Digterparken helt overordnet er veldrevet. Der 

er enkelte anmærkninger af mindre betydning for patientsikkerheden. Tilsynet finder, at ved 

involveringen af de pårørende er der ikke fuld tilfredshed, og at der skal arbejdes videre med 

dette.

Tilsynet er gennemført uvarslet. Den første del har været en journalaudit. Ved den anden del 

har tre og enkelte dage fire personer fysisk gennemført tilsynet på Digterparken over 10 dage, 

hvor der er blevet observeret. 

Det er sundheds- og omsorgschefens vurdering, at det ikke vil været muligt at skjule 

omfattende fejl og mangler med den grundighed, som tilsynet er blevet gennemført med.

Der er fulgt op på fund straks, og der er lokalt lavet og fulgt op på handleplaner for 

udbedringer på disse indsatsområder.

Tilsynsrapporten er gennemgået med beboer- og pårørenderådet på Digterparken den 1. 

december 2020. Rådets høringssvar er vedlagt som bilag.

Tilsynsrapporten skal sendes til høring i ældrerådet. Høringsfristen fastsættes til den 17. juni 

2021.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Norddjurs Kommunes tilsynspolitik.
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Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Sundheds- og omsorgschefen indstiller, at tilsynsrapporten vedrørende det udvidede 

kommunale tilsyn på Plejecenter Digterparken sendes til høring i ældrerådet. 

Bilag:

1 Åben Tilsynsrapport for udvidet kommunalt tilsyn på Plejecenter 

Digterparken og Digterparkens Korttidsafd.

78687/21

2 Åben Høringssvar fra beboer- og pårørenderådet på Digterparken 187747/20

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 01-06-2021

Godkendt. 



Voksen- og plejeudvalget 01-06-2021

42

20. Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt - Område Ørsted

27.30.00.K09  18/4180  Åben sag   

Sagsgang

VPU, høring, VPU

Sagsfremstilling

Socialtilsyn Midt har fremsendt en tilsynsrapport efter aflagt tilsynsbesøg hos Område Ørsted 

den 29. april 2021. Tilsynsrapporten samt en tilhørende handleplan er vedlagt som bilag.

Tilsynsrapporten fra Socialtilsyn Midt skal sendes til høring i handicaprådet og ældrerådet 

samt til beboerrådet og pårørenderådet i Område Ørsted. Høringsfristen fastsættes til den 23. 

august 2021.

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Midt har sammenhæng til Norddjurs Kommunes 

handicappolitik.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Socialchefen indstiller, at tilsynsrapporten fra Socialtilsyn Midt vedrørende Område Ørsted 

sendes til høring i handicaprådet og ældrerådet samt til beboerrådet og pårørenderådet i 

Område Ørsted.

Bilag:

1 Åben Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt - Område Ørsted 76869/21

2 Åben Opfølgningsplan til tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt - Område Ørsted 78086/21

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 01-06-2021

Godkendt. 
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21. Ankeafgørelser

27.00.00.K03  21/74  Åben sag   

Sagsgang

VPU

Sagsfremstilling

På voksen- og plejeudvalgets møde vil der blive orienteret om aktuelle ankeafgørelser i 2021 

fra Ankestyrelsen.

Der er modtaget to nye ankeafgørelser, hvor socialområdet har truffet afgørelse (sag nr. 7-8). 

Én af sagerne er blevet stadfæstet og én af sagerne er blevet hjemvist.

Der er modtaget én ny ankeafgørelse, hvor visitations- og hjælpemiddelafdelingen på 

sundheds- og omsorgsområdet har truffet afgørelse (sag nr. 8). Sagen er blevet stadfæstet.

En oversigt over ankeafgørelser er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Socialchefen og sundheds- og omsorgschefen indstiller, at orienteringen godkendes.

Bilag:

1 Åben Ankeafgørelser 2021 - Handicap- og psykiatriområdet 78695/21

2 Åben Ankeafgørelser 2021 - Sundheds- og omsorgsområdet 78700/21

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 01-06-2021

Godkendt. 
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22. Status på COVID-19 på voksen- og plejeudvalgets område

00.22.04.G01  20/7563  Åben sag   

Sagsgang

VPU

Sagsfremstilling

På voksen- og plejeudvalgets møde vil sundheds- og omsorgschef Søs Fuglsang og socialchef 

Hanne Nielsen give en aktuel status i forhold til situationen med COVID-19 – herunder 

gennemførelsen af vaccination og test af borgere og medarbejdere samt betydningen af den 

øgede genåbning i samfundet for tilbud på henholdsvis sundheds- og omsorgsområdet og 

socialområdet. 

Sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder

Ingen sammenhæng til andre politikker/strategier og fagområder.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Sundheds- og omsorgschefen og socialchefen indstiller, at orienteringen godkendes.

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 01-06-2021

Godkendt. 



Voksen- og plejeudvalget 01-06-2021

45

23. Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan

00.22.04.P35  21/71  Åben sag   

Sagsgang

VPU

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til en revideret arbejdsplan for voksen- og 

plejeudvalget i 2021.

Arbejdsplanen for 2021 er vedlagt som bilag.

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Velfærdssekretariatschefen indstiller, at forslaget til en revideret arbejdsplan for voksen- og 

plejeudvalget i 2021 godkendes.

Bilag:

1 Åben Voksen- og plejeudvalget - arbejdsplan 2021 78755/21

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 01-06-2021

Godkendt. 
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24. Orientering

00.22.04.P35  21/77  Åben sag   

Sagsgang

VPU

Sagsfremstilling

På voksen- og plejeudvalgets møde vil der blive orienteret om følgende:

 Forsøg med ledsageordning til synshandicappede over 67 år. En folder fra Dansk 

Blindesamfund er vedlagt som bilag. 

Økonomiske konsekvenser

Punktet har ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen godkendes.

Bilag:

1 Åben Folder fra Dansk Blindesamfund vedr. ledsageordning til 

synshandicappede over 67 år

76829/21

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 01-06-2021

Godkendt. 
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25. Orientering om personsager

27.69.00.K00  20/16414  Lukket sag   

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 01-06-2021

Godkendt. 
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Bilagsoversigt

2. Forslag til Norddjurs Kommunes mad- og måltidspolitik

  

1. Kommissorium for kost- og ernæringspolitik (189676/20) 

2. Norddjurs Kommunes mad- og måltidspolitik (68276/21) 
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Dok. nr.: 189517-20
Dato:   23.12.20

Kommissorium for kost- og ernæringspolitik 

Baggrund 
Med vedtagelsen af budget 2021 besluttede kommunalbestyrelsen, at der skal udarbejdes 
en overordnet kommunal kost- og ernæringspolitik. Det fremgår således af budgetafta-
len, at:  
 
”Aftalepartierne er enige om, at der nu er brug for en egentlig og overordnet kommu-
nal kost- og ernæringspolitik, og at denne implementeres alle steder i kommunen, 
hvor der produceres mad. Det gælder også i dagtilbud og skoler.  
 
Målet med kost- og ernæringspolitikken er:  

 Borgerne skal møde dansk madkultur historisk og med sunde og friske råvarer, 
som i videst muligt omfang er produceret bæredygtigt og leveret af lokale le-
verandører.  

 Borgerne skal tilbydes måltider, der er sunde, nærende, og understøtter deres 
helbred. Der skal være valgfrihed for den enkelte og derfor tages hensyn til 
den enkeltes individuelle behov og borgerne skal kunne fravælge, bl.a. rituelt 
producerede varer.  

 
I kost- og ernæringspolitikken indarbejdes mål og principper for bæredygtighed.” 
 
På denne baggrund har forvaltningen udarbejdet nærværende kommissorium for det 
kommende arbejde med udformningen af en tværgående og overordnet kost- og ernæ-
ringspolitik i Norddjurs Kommune.  

En ramme 
Kost- og ernæringspolitikken har til formål at fastlægge en ramme for tilgangen til hele 
kost- og ernæringsområdet fra indkøb, produktion og tilberedning til det ernæringsmæs-
sige indhold og selve måltidets betydning med fokus på madens og spisesituationens sund-
hedsfremmende betydning både socialt og helbredsmæssigt. 
 
I 2021 opstarter Norddjurs Kommunes nye kost- og ernæringsenhed produktionen af mad 
til hjemmeboende borgere. I den forbindelse er det samtidigt påtænkt at etablere et 
kost- og ernæringsnetværk, som skal være en integreret del af kost- og ernæringsindsat-
sen. 
 
Kost- og ernæringspolitikken vil desuden være en integreret del af den kommende nye 
sundhedspolitik.  

Målgruppe 
Målgruppen for kost- og ernæringspolitikken er: 
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 Alle borgere, som Norddjurs Kommune er i kontakt med gennem skole- og dag-
tilbud, sociale bo- og aktivitetstilbud for voksne, døgninstitutioner for børn og 
unge, plejecentre, caféer samt fritids- og aktivitetstilbud. 

 Ansatte i Norddjurs Kommune. 

Organisering 
Til gennemførelse af arbejdet med udformningen af kost- og ernæringspolitikken ned-
sættes der en styregruppe, som skal sikre, at en bred kreds af interessenter og parter på 
området får mulighed for at blive inddraget i processen. 
 
Derfor er der i forbindelse med nedsættelsen af styregruppen fokus på, at gruppens med-
lemmer udpeges på en måde, så der sikres både en bred repræsentation af Norddjurs 
Kommunes organisation og en bred repræsentation af forskellige faglige kompetencer.  
 
Styregruppen består af  

 2-3 repræsentanter fra socialområdet – herunder fra botilbud og sundhedsplejen 
 2-3 repræsentanter fra skole- og dagtilbud – herunder fra både skoler og dagtil-

bud 
 souschefen fra sundheds- og omsorgsområdet 
 en kommende leder af kost og ernæringsenheden på sundheds- og omsorgsområ-

det 
 en medarbejder fra Sundhedsskolen 
 velfærdsekretariatschefen 
 en repræsentant fra kultur- og fritidsområdet. 

 
Styregruppen understøttes af to konsulenter fra henholdsvis sundheds- og omsorgsområ-
det og velfærdssekretariatet. 
 
Styregruppen skal desuden sikre involveringen af de borgere, der benytter sig af kommu-
nens kosttilbud, og øvrige relevante interessenter på området.  

Opgaver  
Kost- og ernæringspolitikken skal indeholde en beskrivelse af det overordnede formål 
med politikken samt en beskrivelse af de værdier, som skal være styrende for indsatsen 
og tilgangen til kost- og ernæringsområdet i Norddjurs Kommune. 
 
Desuden skal målgruppen for kost- og ernæringspolitikken beskrives.  
 
I kost- og ernæringspolitikken skal der også indarbejdes mål og principper for bæredyg-
tighed, hvorfor dette også vil være et centralt fokuspunkt.  
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Derudover skal politikken beskrive de væsentligste temaer og aktiviteter, der har betyd-
ning for den samlede indsats i Norddjurs Kommune. 
 
Det kan f.eks. være emner som: 

 Råvarekvalitet, indkøb af råvarer og muligheden for at benytte lokale leveran-
dører  

 Ernæringsmæssig og smagsmæssig kvalitet 
 Aktiv brugerinddragelse 
 Vurdering af ernæringstilstand 
 Bæredygtighed  
 Kulturparametre 
 Særlige sundhedsfremmende parametre - herunder evt. indsatser målrettet sær-

lige grupper af borgere 
 Indsats mod madspild 
 Rammer for måltidet 
 Måltidets sociale betydning 
 Organisering der understøtter den fremtidige indsats på kost- og ernæringsområ-

det. 
 
Den ovenstående emneliste er ikke udtømmende. Styregruppen vil have til opgave i løbet 
af arbejdsprocessen at kvalificere og tilpasse emnerne i en dialog med de forskellige 
interessenter og parter.  
 

Arbejdsform 
Styregruppen afholder en række møder, hvor der arbejdes med principperne i kost- og 
ernæringspolitikken. 
 
Interessenter involveres bl.a. via fokusgruppeinterviews og indhentning af skriftlige til-
bagemeldinger. Denne arbejdsform er valgt, da det grundet COVID-19 ikke vurderes at 
være muligt at samle store grupper af mennesker til temamøder. Styregruppen har også 
mulighed for at afsøge forskellige digitale tilgange til medinddragelse.  
 
Denne arbejdsform skal sikre, at politikken får et tværfagligt afsæt og at alle områder i 
kommunen er repræsenteret, samt sikre at interessenter og relevante borgergrupper ind-
drages.  

Tidsplan 

5. januar 2021 VPU behandler forslag til kommissorium og tidsplan for proces-
sen med udarbejdelse af en kost- og ernæringspolitik. 

Januar 2021 Sammensætning af og afholdelse af første møde i styregruppen. 
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Februar 2021 Møde i styregruppen 
Gennemførelse af fokusgruppeinterview og indhentning af 
skriftlige input fra relevante parter 

Marts 2021 Gennemførelse af fokusgruppeinterview og indhentning af 
skriftlige input fra relevante parter 

April 2021 Møde i styregruppen 
Endeligt forslag til en kost- og ernæringspolitik færdiggøres 

4. maj 2021 VPU behandler forslag til kost- og ernæringspolitik 
Forslaget sendes herefter i høring hos relevante parter 

1. juni 2021 Endelig politisk behandling i VPU 

15. juni 2021 Endelig politisk behandling i Økonomiudvalget 

22. juni 2021 Endelig politisk behandling i Kommunalbestyrelsen 

 
Coronasituationen kan betyde, at tidsplanen må justeres, ligesom der kan være behov 
for at justere selve måden, hvorpå der arbejdes med fokusgruppeinterviews mv.



Bilag: 2.2. Norddjurs Kommunes mad- og måltidspolitik

Udvalg: Voksen- og plejeudvalget
Mødedato: 01. juni 2021 - Kl. 15:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 68276/21



1 

MAD– OG MÅLTIDSPOLITIK 



2 

MAD– OG MÅLTIDSPOLITIKKER 
 
SUNDHED OG OMSORG  |  april 2021 |  Billeder: colourbox.dk 



3 

INDHOLDSFORTEGNELSE 
 
1. FORORD  ........................................................ 4 
 
2. OM MAD– OG MÅLTIDSPOLITIKKE  .......................... 5 
 
3. MÅLGRUPPE .................................................... 5 
 
4. VISION  ........................................................... 6 
 
5. VÆRDIGRUNDLAG  ............................................ 7 
 
6. STRATEGIOMRÅDER  .......................................... 8 

     6.1. Ernærings– og måltidskvalitet  ......................... 9 

     6.2. Maden  .................................................... 11 

     6.3. Det sociale element .................................... 14 

     6.4. Maddannelse ............................................ 16 
 

7. FRA ORD TIL HANDLING ..................................... 18 



4 

1. FORORD 
Mad er oplevelser. Mad er følelser. Mad er sanseindtryk. Mad skal skabe begejstring.  

Maden vi spiser er væsentlig for vores helbred, og der er et stort forbyggende og sundhedsfremmende 
potentiale, hvor maden understøtter trivsel og et godt helbred. Derfor skal maden også appellere til 
sanserne, skabe nysgerrighed og give lyst til at spise sundt.  

Det betyder, at kommunens borgere skal have adgang til sund mad, når de er i direkte kontakt med 
kommunens institutioner. Borgerne skal desuden have adgang til at få viden og vejledning om, hvordan 
gode vaner etableres. Det gælder for borgere i alle aldre.  

Maden og måltidet er et socialt samlingspunkt, hvor fællesskaber og relationer dannes. Ved måltidet 
grundlægges og fastholdes de gode madvaner og vi ser maden og det sociale fællesskab omkring måltidet 
som uløseligt forbundet.  

At sikre gode mad- og måltidsvaner forudsætter, at vi alle – den enkelte, familien, lokalsamfundet og 
kommunen – tager ansvar og har fokus på det i hverdagen. Med denne overordnede mad- og 
måltidspolitik ønsker Norddjurs Kommune at støtte op om arbejdet med at fremme sund mad og gode 
måltidsvaner til gavn for alle borgere. 

Mad- og måltidspolitikken har desuden et særligt fokus med hensyn til produktion, råvarekvalitet, lokale 
leverandører, madspild samt bæredygtighed og økologi. De nye officielle kostråd lægger ligeledes op til, 
at maden og bæredygtighed går hånd i hånd. 

Det er Norddjurs Kommunes mål, at mad- og måltidspolitikken skal sætte rammen for Norddjurs 
Kommunes tilgang til mad og måltider og være et fælles fundament for opgaveløsningen på tværs af den 
kommunale organisation i samarbejdet med borgere, pårørende, brugere, medarbejdere og eksterne 
samarbejdspartnere.  

Politikken er ikke en færdig opskrift, men en overordnet og værdimæssig ramme, som skal inspirere til 
dialog om, hvordan vi fortsat udvikler fælles mål og understøttende indsatser i forhold til mad og 
måltider.  
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2. OM MAD– OG MÅLTIDSPOLITIKKEN  
Mad- og måltidspolitikken fastlægger en ramme for tilgangen til hele kost- og ernæringsområdet fra 
indkøb, produktion og tilberedning til det ernæringsmæssige indhold og selve måltidets betydning. 

Mad- og måltidspolitikken har en særlig kobling med sundhedspolitikken, men skal også ses i 
sammenhæng med følgende politikker: 

• Pårørendepolitikken  

• Ældrepolitikken  

• Værdighedspolitikken  

• Handicappolitikken  

• Psykiatripolitikken  

• Indkøbspolitikken  

• Norddjurs Kommunes Principper for bæredygtighed. 

 

3. MÅLGRUPPE 
Målgruppen for mad- og måltidspolitikken er alle de borgere, som kommunen er i kontakt med på tværs 
af områder og alder - lige fra det spæde barn til borgeren, der bor på plejecenter. 

• Alle borgere, som Norddjurs Kommune er i kontakt med gennem blandt andet: sundhedsplejen, 
sundhedsskolen, skole- og dagtilbud, sociale bo- og aktivitetstilbud for voksne, døgninstitutioner for 
børn og unge, plejecentre, borgere der modtager madservice, caféer samt fritids- og aktivitetstilbud.  

• Ansatte i Norddjurs Kommune, som kommunen producerer mad til, dvs. kantineordninger, møde-
forplejning osv. 
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4. VISION 

Visionen for Norddjurs Kommunes mad- og måltids-politik bygger på, at mad og måltider for alle er 
forbundet med oplevelser og følelser og, at mad er en oplevelse, der giver glæde.  

Sund mad og gode måltidsvaner har betydning for livskvaliteten og er en forudsætning for, at børn lærer, 
at vi trives og bevarer et godt helbred og har betydning for livskvaliteten. Det kræver, at vi som individ, 
familie, lokalsamfund og kommune og lokalsamfund tager ansvar og arbejder i en fælles retning.  

Med denne overordnede mad- og måltidspolitik ønsker Norddjurs Kommune at bidrage med ansvar og 
fælles retning.  

Politikken skal således danne grundlag for den mad, der produceres af og spises i de kommunale 
institutioner og den ramme, som måltiderne foregår i samt danne grundlag for at give viden og 
vejledning om mad og måltider. Politikken har derfor også fokus på, at forskellige målgrupper har 
forskellige behov. 

Borgerne skal have medindflydelse på den mad, der tilbydes i kommunen, og borgerne skal opleve, at der 
er valgmuligheder. Men samtidig skal vi også udfordre og skabe ”madmod”. 

Måltidet er et socialt samlingspunkt, som er med til at skabe fællesskaber, og fælles måltider kan danne 
og fastholde sunde madvaner.  

Samtidig er mad- og måltidspolitikken et udtryk for Norddjurs Kommunes vision om at blive en 
bæredygtig og klimabevidst kommune med fokus på at fremme grøn omstilling og bæredygtighed, 
herunder at anvende økologi og minimere madspild. 

Politikken er udarbejdet af en tværkommunal styregruppe på baggrund af fotogruppeinterviews med 
borgere, pårørende, forældre, medarbejdere og frivillige foreninger, som er gennemført i foråret 2021. 
Norddjurs Kommune skylder en stor tak til alle, der har bidraget med deres viden og erfaringer i 
udformningen af politikken. 
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5. VÆRDIGRUNDLAG 
Det er værdigrundlaget, at vi i Norddjurs Kommune vil:  

• Skabe begejstring og sanseoplevelser med maden 

• Lave god mad af høj kvalitet som er tilpasset målgruppen 

• Skabe gode rammer for måltider, fordi måltider skaber fællesskaber 

• Vejlede og rådgive, men også have respekt for borgerens eget valg 

• Inspirere og skabe ”madmod” 

• Anskue maden som et aktivt redskab til sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme. 

• Gøre den sunde mad tilgængelig, så det bliver det nemme valg.  



8 

6. STRATEGIOMRÅDER 

Mad- og måltidspolitikken sætter fokus på fire strategiområder. 

Disse fire strategiområder skal sammen med en aktiv inddragelse af borgerne i de forskellige målgrupper 
medvirke til, at borgerne i Norddjurs Kommune udvikler kundskaber og viden omkring mad og måltider.  

 

Strategiområder Hvad indgår under strategiområdet 

Ernærings– og  
måltidskvalitet 

Madens sundhedsmæssige kvalitet  
Madens smag, duft og udseende 

Produktion Råvarernes kvalitet 
Bæredygtighed  
Mere økologi  
Minimere madspild 
Individuelle hensyn 

Det sociale element Måltidets sociale værdi   
Fællesskab  
Ejerskab  
Medindflydelse 

Maddannelse Viden om mad og ernæring 
Den livslange proces. 
Medarbejdernes kompetencer ift. madens og måltidets betydning og muligheder 
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6.1 Ernærings– og måltidskvalitet 

Madens ernæringsmæssige sammensætning har stor betydning for, at borgeren kan bevare et godt hel-
bred og fastholde dagligdagsaktiviteter. Maden kan medvirke til sygdomsforebyggelse og sundhedsfrem-
me og spiller en afgørende rolle i forhold til trivsel og livskvalitet.  

Forskellige grupper har forskellige behov. De ernæringsmæssige behov afhænger af helbredstilstand og 
aktivitetsniveau, og i den forbindelse skal dem, der har brug for en ekstra ernæringsmæssig indsats spot-
tes, så der kan sættes tidligt ind. Madens sammensætning skal tilpasses til borgernes individuelle behov, 
så de får den ernæring, der bedst understøtter deres helbred og udvikling (eksempelvis tygge- og synke-
besvær, diabetes, aktivitetsniveau osv.) 

Madens kvalitet har afgørende betydning for borgernes lyst til at spise. Maden skal appellere til sanserne 
ved at være velsmagende, velduftende og indbydende. Når sanserne vækkes, vækkes appetitten også. 
Madens duft, smag og udseende har også stor betydning for borgernes oplevelse af god kvalitet.  

 

”Maden som vi tilbyder skal være af god kvalitet og det ernæringsmæssige  

indhold skal være i orden. Smag, duft og udseende er utroligt vigtigt – det skal  

påvirke sanserne. Friskhed er også vigtigt – det skal ikke altid være fra fryseren”   

(Medarbejder på sundheds- og omsorgsområdet) 

 

”Det er fint, at vi får set på pomfritkulturen i de forskellige foreninger. 

 Men det tager tid at få ændret brugernes vaner og her har oplysning  

og information en vigtig rolle”  

(Cafebestyrer) 
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DERFOR ER DET VIGTIGT, AT... 

• sammensætte maden, så den understøtter borgernes sundhed 

• sammensætte måltidet så det appellerer til sanserne - smag, duft og udseende 

• bruge råvarer af god kvalitet 

• tage hensyn til borgernes individuelle behov i forhold til ernæring 

• sætte tidligt ind ved ernæringstruede borgere 

• tilbyde borgerne valgfrihed omkring valg af mad 

• madtilbuddet skal være tilpasset borgernes forudsætninger for at spise og drikke samt sammen-
sættes forebyggende i forhold til alder og helbredstilstand 

• maden tilberedes fra så vidt muligt fra bunden, og det tilstræbes at bruge få færdigvarer. 

FAKTA 
I Norddjurs Kommune er der en stor andel af overvægtige og borgere med  
dårlige kostvaner 

• 37 pct. af borgerne er moderat overvægtige (BMI 25-29,9), mens 21 pct. er svært  
overvægtige (BMI ≥ 30). 

• 50 pct. har et ønske om sundere kostvaner.  

Kilde: Hvordan har du det? 2017, Defactum 
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6.2 Maden 

Vores mad- og måltidsvaner har ikke alene indflydelse på den enkeltes sundhed, men også på miljøet. 

Der skal med mad- og måltidspolitikken være fokus på at fremme grøn omstilling og bæredygtighed i et 
miljømæssigt og helhedsorienteret perspektiv – dvs. at vi skal se på hele produkternes/råvarernes rejse. 

Herudover handler en bæredygtig madproduktion også om, at vi skal stræbe efter at bruge friske, lokale 
råvarer i sæson, når det er muligt. Disse råvarer skal naturligvis overholde gældende krav til kølekæder, 
hygiejne osv. Her er der også muligheder for, at arbejde med ”fra jord til bord” og eksempelvis dyrke 
grøntsager på skoler og institutioner. 
  

”Benyt lokale råvarer - eller dyrk dem eventuelt selv på de enkelte skoler  

og lad det indgå som en del af undervisningen” 

 (Skolebestyrelsesmedlem) 

 

Personalet skal kunne producere mad med en faglig stolthed af gode råvarer. Når Norddjurs Kommune 
køber ind eller laver aftaler med samarbejdspartnere, skal vi have øje for råvarekvalitet og økonomi, 
men også transport og emballage. Hvis de økonomiske rammer tillader det, skal der desuden være mulig-
hed for at indkøbe økologiske råvarer. Desuden skal det gode arbejde med at minimere madspild fortsætte. 
 

”Rammerne skal være der, så vi kan købe lokalt og økologi. Herved giver  

bæredygtighed mening – så vi kan spare på transporten. Der bruges rigtigt meget 

engangsemballage – her kunne vi også godt blive bedre”  

(Medarbejder på sundheds- og omsorgsområdet) 
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Ved en omlægning mod mere bæredygtige produktionsformer og måltider vil det kræve en overgangsperio-

de, hvor dette implementeres. En mere bæredygtig madproduktion vil dels stille krav til Norddjurs Kommu-

nes indkøb af råvarer og dels til borgerne, som tilbydes andre typer af retter end de er vant til. Dette skal 

altid ske under hensyn til nogle borgergruppers individuelle behov for specialkost, diæter, allergener mv. 

Det skal blive lige så attraktivt at købe den sunde mad som den usunde mad. Det opleves ofte, at der sæl-
ges langt mere usund mad end sund mad i for eksempel idrætshaller og skolekantiner. 
 

”Sund mad og den mad som tilbydes i de forskellige sportsklubber og haller  

hænger ikke sammen, for der er ikke noget salg af den sunde mad ude i klubberne.  

Brugerne vil ikke købe den sunde mad”  

(Halbestyrer) 

 

Mad og produktionen kan ske i samspil med borgere og brugere, hvor det er muligt. Børn eller brugere af 
et aktivitetstilbud kan inddrages i madlavning. På denne måde er det samtidig en pædagogisk aktivitet og 
et læringsrum. Ved at inddrage i råvareproduktion og madlavningen kan de lære, hvor maden kommer fra 
og der er et fællesskab i at lave mad. Inddragelsen skal ske med respekt for, at ikke alle borgere kan-  
eller ønsker, at blive inddraget. 
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DERFOR ER DET VIGTIGT, AT... 

• vi løbende arbejder med Norddjurs Kommunes indkøbsaftaler, så vi både sikrer stordriftsfordele,  
samtidig med, at det bliver muligt at købe lokale råvarer og råvare af god kvalitet 

• indkøbspolitikken og indkøbsaftaler matcher ambitionerne og tilgangen til mad og måltider 

• det gode arbejde med at minimere madspild fortsættes 

• arbejde med, hvordan måltiderne sammensættes, så det både er sundt og bæredygtigt 

• der lokalt kan implementeres nye bæredygtige initiativer under hensyn til såvel den økonomiske 
ramme som borgernes ønsker til typen af mad, der laves og serveres 

• fortsætte det gode arbejde, så maden tilpasses borgernes individuelle behov. 

FAKTA 
Fødevarestyrelsens kostråd er sammensat således, at kroppen får dækket sit behov for vitaminer, 
mineraler og andre vigtige næringsstoffer. De officielle Kostråd fra 2021 lægger både vægt på sund-
hed og klimavenlig kost: 

1. Spis planterigt, varieret og ikke for meget 

2. Spis flere grøntsager og frugter 

3. Spis mindre kød – vælg bælgfrugter og fisk 

4. Spis mad med fuldkorn 

5. Vælg planteolier og magre mejeriprodukter 

6. Spis mindre af det søde, salte og fede 

7. Sluk tørsten i vand. 

Kilde: De officielle Kostråd - godt for sundhed og klima, 2021, Fødevarestyrelsen 
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6.3 Det sociale element 

Et godt spisemiljø er for de fleste relationsbundet og indbyder til nærvær og fællesskab. Et godt måltid med godt 

samvær kan øge appetitten og dermed også påvirke livskvalitet og trivsel. Et godt og roligt spisemiljø skal derfor 

sætte rammerne for måltidet, så man kan være nærværende omkring måltidet og nyde sin mad. Det gælder både 

for de små børn i institution eller dagpleje, som har brug for ro og guidning under måltidet og de ældre, som nyder 

at sidde og spise med andre. 

 

”De ældre efterspørger personer at spise sammen med. Det kræver bare, at de  

ældre er mobile. Når de ældre deltager i fællesskaber, så påvirker de ofte  

hinanden til at spise mere. Køber en – så køber hele bordet ofte det samme”  

(Medarbejder på sundheds- og omsorgsområdet) 

 

De fysiske og sociale rammer omkring måltidet er centrale for samværet om måltidet. Måltidet bringer dagligt de 

spisende sammen og er derfor et potentielt sted for etablering og vedligeholdelse af fællesskaber. Det styrker både 

livskvalitet og trivsel. Måltidet er et socialt fællesskab og en læringsarena gennem hele livet.  

For nogle er måltidet dog også forbundet med ensomhed, hvor der ikke er et fællesskab omkring måltidet. Det er 

derfor vigtigt at Norddjurs Kommune understøtter, at flere borgere kan finde sammen i spisefællesskaber. Ligeså 

vigtigt er det, at Norddjurs Kommune respekterer og understøtter de borgere, der foretrækker at spise alene.  

 

”Spørgsmålet er, om de omkostninger vi vil få til transport ikke bliver hentet  

hjem igen i forhold til sundhedsfremme og forebyggelse.  

Vi vil få dækket flere behov end bare det ernæringsmæssige”  

(Medarbejder på sundheds- og omsorgsområdet) 



15 

DERFOR ER DET VIGTIGT, AT... 

• tydeliggøre at mad og måltider er en fælles opgave og et fælles ansvar for alle 

• understøtte, at børn får ro og tid til at spise deres mad, eventuelt guidet af voksne 

• skabe en læringsarena om maden og måltidet, hvor børnene lærer om maden – fra jord til bord 

• understøtte, at maden indtages i hjemlige omgivelser, hvor der er et hjælpende personale, der giver sig 
tid til måltidet, sidder med til bords og skaber trygge og omsorgsfulde rammer under måltidet 

• de ældres forventninger til og glæde ved mad og måltider bør afspejle sig i en synlig prioritet af  
maden og måltidet 

• øge opmærksomheden på mad og måltider, som en vigtig del af omsorg og pleje, for at fremme  
trivsel og livskvalitet for ældre 

• fortsætte det gode arbejde med madværter og måltidsguider, for at skabe gode måltidsoplevelser 

• understøtte betydning af måltidet som dagens højdepunkt. Samtidig er maden og miljøet omkring  
måltiderne noget, de fleste har en mening om, har en holdning til, samt ønsker indflydelse på. 

FAKTA 
• For 80 pct. af danskerne er samværet omkring maden lige så vigtigt som selve maden, og for 33 

pct. er samværet vigtigere end maden. Samværet styrkes yderligere ved at alle spiser den samme 
mad. 

• Hos dem der spiser alene ses der en større utilfredshed med rammerne omkring måltidet, end hos 
dem der spiser sammen med andre.  

• 23 pct. af danskerne savner selskab ved måltidet  

• Hver 7. foretrækker at spise alene. 

Kilde: Madindeks 2017. Befolkningens måltidsvaner, Madkulturen  
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6.4 Maddannelse 

Maddannelse er en livslang proces, der gør borgerne kompetente i forhold til mad og sundhed. De gode 
madvaner starter tidligt hos børn og unge og præger livslangt. Borgerne skal have adgang til viden og vej-
ledning om valg af mad, viden om mad. Et andet element i maddannelser er det at kunne lave mad .  
Maddannelse giver borgerne erfaringer, kompetencer og viden, så borgerne bliver i stand til at træffe op-
lyste valg om deres egen sundhed og etablere gode, sunde madvaner. 

Maddannelse skal understøtte den enkelte borger med hensyn til ”madmod” og være med til at skabe en 

naturlig nysgerrighed i forhold til mad og måltider.  

 

”Vi skal skabe ”madmod” til selve måltidet - nysgerrighed,  

det sociale i måltidet, at være sammen om at prøve noget nyt,  

eksperimenterende, frygtløs over for at smage noget nyt”  

(Medarbejder på dagtilbudsområdet) 

 

Viden om sund mad og kroppens behov samt den gode madkultur begynder allerede hos det enkelte barn i 
en meget tidlig alder og føres med over i børnehaven og med ind i skolen og ind i voksenlivet. Et vigtigt 
redskab er derfor, at viden om mad og sundhed bliver sat yderligere på dagsordenen i både daginstitu-
tioner/dagpleje og skoler. Når børnene etablerer gode madvaner tidligt i livet, vil det have en positiv  
effekt for deres sundhed resten af livet.  
 

”Det er svært at blande sig i borgerens usunde madvaner. Små ændringer betyder 

også noget, og i den forbindelse er det vigtigt med fælles retningslinjer.  

Vi kan rådgive borgerne, men ellers er det svært at blande sig”  

(Medarbejder på sundheds- og omsorgsområdet) 

 

Et andet vigtigt element er at give borgerne adgang til den viden, som de efterspørger i forhold til sundhed 
og madvaner. Det kan være forældre, der har brug for vejledning og inspiration til gode, sunde madpakker. 
Der er stadigvæk mange børn, der har en meget uhensigtsmæssig madpakke med i skole eller børnehave. 



17 

”Forældrene skal hjælpes til, hvad børnene har brug for.  

De skal hjælpes til ”how to do a madpakke”  

(Medarbejder på skole- og dagtilbudsområdet) 

 

For at sikre at borgerne kan søge kompetent vejledning hos eksempelvis kommunens medarbejdere, skal 
medarbejderne tilbydes kompetenceudvikling, så de er i stand til at videreformidle relevant viden. Her-
udover skal vi også understøtte, at medarbejderne har nødvendige kompetencer til at arbejde med ma-
dens og måltidets betydning og muligheder. Det kan eksempelvis være viden om anretning af maden, vært-
skab i forbindelse med måltidet ligesom det også kan være viden om ernæring og kostsammensætning.  

 

DERFOR ER DET VIGTIGT, AT... 

• understøtte familier i, at de gode måltidsvaner allerede starter hos det lille barn  

• få sat maden og måltidets betydning på dagsordenen, således at der skabes bevidsthed om emnet, og 
området bliver diskuteret på de enkelte skoler og institutioner mv. for at skabe fundamentet til for-
muleringen af en lokal måltidspolitik 

• få skabt en bevidsthed om, at det primære ansvar for børns sundhed er i hjemmet, men da de fleste 
børn opholder sig en stor del af dagen i skolen eller i institution, er det vigtigt, at personalet i sko-
lerne og institutionerne bidrager til at give børnene gode og sunde madvaner 

• have en bevidsthed om, at sund mad netop er vigtig, fordi usunde madvarer optager pladsen for de 
sundere madvarer og dermed øger risikoen for, at borgerne ikke får dækket deres behov 

• sørge for, at både børn og voksne får kendskab til, at sund mad giver grobund    for udvikling, leg 
samt godt socialt samvær og fællesskab 

• sætte fokus på mad, idet vi mener, at der er sammenhæng mellem sund mad og undervisningsudbyt-
tet i skolen 

• sørge for at medarbejderne har den nødvendige viden og kompetencer til at skabe gode måltidsople-
velser og vejlede om mad. 
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SÆRLIGT FOR DEN ÆLDRE GRUPPE 

Mange af de ældre, der bor på plejecenter eller modtager hjemmepleje har et BMI under det anbefalede. Den-

ne gruppe er i særlig risiko for uplanlagt vægttab, som ofte skyldes protein- og/eller kaloriemangel. Nogle 

ældre hjemmeboende har i stedet en større risiko for overvægt. Mange ældre har også helt særlige retter, 

som de sætter særlig pris på – generelt kan mange ældre lide en særlig type mad og derfor har vi fokus på at 

lave mad til målgruppen. Der er samtidig en opmærksomhed på, at nye grupper af ældre over tid kan stille 

nye krav til de retter, der serveres.  

Der er også et helt særligt behov for at sammensætte maden efter både de ernæringsmæssige behov og even-

tuelle funktionsnedsættelser (eksempelvis tyggebesvær). Det er et stort fokus, når der produceres mad til de 

ældre.  

Herudover er smag, duft og udseende ligeledes vigtigt for de ældre og deres appetit. Når maden vækker san-

serne er det indbydende og vækkere ligeledes appetitten. For mange ældre er måltidet en vigtig begivenhed i 

løbet af dagen. Fællesskab og socialt samvær betyder ofte meget for ældre og deres appetit. Når de spiser 

sammen med andre, spiser de ofte mere, end hvis de spiser alene. Men samtidig har vi stor respekt for og un-

derstøtter de ældre, som gerne vil spise alene. 
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7. FRA ORD TIL HANDLING 

Formålet med Norddjurs Kommunes mad- og måltidspolitik er, at mad og måltider er en oplevelse, der 
giver glæde. Sund mad og gode måltidsvaner har betydning for livskvaliteten og er en forudsætning for, at 
vi trives, lærer samt oparbejder og bevarer et godt helbred. Det kræver, at vi som individ, familie, lokal-
samfund og kommune tager ansvar og arbejder i en fælles retning. Med mad- og måltidspolitikken ønsker 
Norddjurs Kommune at bidrage med ansvar og fælles retning.  

I de kommende år skal politikken omsættes til hverdag og konkrete handlinger. Dette ansvar påhviler først 
og fremmest kommunens ledere og medarbejdere, men der stilles også krav til borgerne i kommunen. Der 
opfordres til, at alle enheder i Norddjurs Kommune lokalt drøfter mad- og måltidspolitikken og udarbejder 
lokale fortolkninger af, hvorledes de vil arbejde med målsætningerne i politikken. 

Det er vigtigt, at det gode arbejde, som allerede pågår i organisationen, fortsætter og udfoldes yderlige-
re. Politikken skal derfor ses som en opfordring og invitation til, at relationer og samarbejdsfora på tværs 
af kommunen vedligeholdes og udfoldes yderligere, så viden om mad og måltider deles på kryds og tværs 
af organisationen.  

Som kommune skal vi planlægge, afprøve og evaluere nye tiltag, som kan bidrage til at forbedre vores 
madproduktion og vejledning om mad og måltider. 

Politikken skal revideres i hver valgperiode. 
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Norddjurs Kommune 
Voksen- og plejeudvalget 
 
 
 
 

Den 12. maj 2021 
 
 
 
Høringssvar fra handicaprådet - Forslag til Norddjurs Kommunes mad- og 

måltidspolitik 

 

Handicaprådet behandlede på sit møde den 12. maj 2021 ’Forslag til Norddjurs Kommunes 
mad- og måltidspolitik’ . 
 
Handicaprådet tager mad- og måltidspolitik i Norddjurs Kommune til efterretning.  
 
Handicaprådet har en forventning om, at politikken følges op af konkrete handleplaner. 
 
 
 

Peter Hjulmand 
Formand 

Handicaprådet 
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Norddjurs Kommunes mad- og måltidspolitik 

 

 

Høringssvar fra Fritidsrådet 

Fritidsrådet anerkender det meget store arbejde med direkte kontakt til rigtig mange brugere. En 
proces vi synes godt om. Derfor er vi trygge ved det tilsendte oplæg. 

 

Vi hæfter os ved, det er en stor proces der sættes i gang. Hvor det er muligt hjælper vi gerne til 
med opbakning til foreninger, der hører under Fritidsrådet.  

 

 

Venligst 

/Kai Hansen 
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                                                                                                                             OMRÅDE AUNING  
 
 
        
                                     25.05.21. 
 
Norddjurs Kommune                                                                                        
Att.: Børne- og ungdomsudvalget 
 
 
Høringssvar – Forslag til Norddjurs Kommunes mad- og måltidspolitik 
 
Bestyrelsen i Område Auning har ingen bemærkninger til forslaget til en mad- og måltidspolitik. 
 
Område Auning har siden december 2017 haft en fælles mad- og måltidspolitik som hænger fint 
sammen med forslaget til Norddjurs Kommunes Mad- og måltidspolitik.  
 
 
 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 

Område Auning 
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D. 26. maj 2021  

Høringssvar vedr. forslag til Norddjurs kommunes mad- og måltidspolitik 

Bestyrelsen har drøftet det fremsendte høringsmateriale. 

Bestyrelsen er enig i de udvalgte strategiområder, hvor indholdet under de enkelte afsnit falder helt i tråd 

med Børneby Midts egen kostpolitik. 

Det fremgår indledningsvist under sagsfremstillingen, men også under visionen i politikken, at den alene 

vedrører ”alle steder i kommunen, hvor der produceres mad”. 

I Børneby Midt har vi alene madproduktion ved dagplejere samt i børnehaven i Fjellerup. 

Politikken skulle alene vedrører madproducerende enheder i kommune, Alligevel fremgår det f.eks. under 

pkt. 6.4 Maddannelse at ”Et andet vigtigt element er at give borgerne adgang til den viden, de efterspørger 

i forhold til sundhed og madvaner. Det kan være forældre, der har brug for vejledning og inspiration til 

gode, sunde madpakker. Der er stadigvæk mange børn, der har en meget uhensigtsmæssig madpakke med i 

skole eller børnehave.” I det efterfølgende afsnit står der ”For at sikre at borgerne kan søge kompetent 

vejledning hos eksempelvis kommunens medarbejdere, skal medarbejderne tilbydes kompetenceudvikling, 

så de er i stand til at videreformidle relevant viden. ” 

Vi tolker ovenstående, som at pædagogiskpersonale i ikke-madproducerende enheder i Børnebyen skal 

tilbydes kompetenceudvikling til at kunne videreformidle relevant viden omkring sundhed og madvaner til 

forældre. Det kan vi ikke forstå, hvis det virkelig er hensigten. Bestyrelsen er enig i, at det må kunne 

forventes i madproducerende enheder, hvor der er personale med fagrelevant kompetencer. 

Såfremt politikken også skal kunne rumme anbefalinger og retningslinjer for madpakker og samarbejdet 

mellem medarbejdere og forældre/den enkelte borger omkring madpakken, vil vi foreslå, at der udarbejdes 

et selvstændigt afsnit i politikken til det. 

Generelt bærer politikken stort præg af at være målrettet voksen-plejeområdet og knap så meget skole-

dagpasningsområdet. Vi vil derfor foreslå, at der laves en gennemlæsning med skole-dagpasnings-briller og 

laves et par sproglige justeringer. 

 

 

Med venlig hilsen  

Birgitte Aagaard Bønnerup  

Fmd. Bestyrelsen i Børneby Midt  



Bilag: 2.9. Høringssvar fra Auning Skole - Norddjurs Kommunes mad- o
g måltidspolitik

Udvalg: Voksen- og plejeudvalget
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Sdr. Fælledvej 4
8963 Auning

Tlf. 89 59 10 50

auning-skole@norddjurs.dk
www.auning-skole.dk

 
 

                  25.05.21 

Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Auning Skole vedr. Mad- og måltidspolitik. 
 
At have en ambitiøs Mad- og måltidspolitik er med til at sætte retning i en kommunes tilbud – og skolebestyrelsen 
mener, at det altid er godt med gode og ambitiøse retningslinjer. 
 
Skolebestyrelsen henviser til, at hvis der er en forventning om, at politikken skal munde ud i  særlige indsatser 
decentralt – at der tages stilling til, hvordan økonomien til det sikres. 
F.eks. – hvis der er en forventning om, at der på skoler er kantiner, og at disse lever op til mad og måltidspolitik, at 
der så samtidigt tages stilling til, hvor pengene til det skal komme fra. Der er ikke rum i en skoles almindelige 
økonomi til at give tilskud til drift af en kantine, og at det måske vil udfordre en kantine som er selvfinancierende at 
skulle bruge ”dyrere” råvarer – for f.eks. at imødekomme ønsket om bæredygtige produkter. 
 
Selve politikken er svær at være uenig i – vi hæfter os særligt ved følgende: 
 
At der skal arbejdes med indkøbsaftalen og muligheden for at prioritere lokale leverandører og råvarer –  
det hilser vi som skole velkommen. Det vil også øge muligheden for samarbejder i den Åbne skole og partnerskaber 
med fødevareproducenter og -distributører. 
 
At begreber som Maddannelse, Skolehaver, Mad-mod og Forældre-inddragelse – passer godt ind i en pædagogisk 
praksis.  
 
Bæredygtighed og minimering af madspild – passer ind i arbejdet med FN´s verdensmål 
 
 
På bestyrelsens vegne 
Morten Kirkegaard-Jensen 
Bestyrelsesformand 
Auning Skole
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Høringssvar fra ældrerådet - Norddjurs Kommunes mad- og måltidspolitik 
 
Ældrerådet behandlede på sit møde den 20. maj 2021 ’Forslag til Norddjurs Kommunes mad- og 
måltidspolitik’. 
 
 
Ældrerådet ser meget positivt på de kommunale indkøb og anvendelse af friske lokale råvarer af god 
kvalitet i tilberedning af sund mad og måltider med valgmuligheder for den enkelte ældre borger med 
sundhedsfremmende og forebyggende indsats til bedre livskvalitet.  
 
Ældrerådet mener, at det er en fin politik, men har dog svært ved at se, hvordan punkt 4 på side 15 
kan realiseres med de nuværende normeringer. Punktet lyder: ”Derfor er det vigtigt at understøtte, at 
maden indtages i hjemlige omgivelser, hvor der er et hjælpende personale, der giver sig tid til måltidet, 
sidder med til bords og skaber trygge og omsorgsfulde rammer under måltiden.”  
 
Ældrerådet ser desuden vigtigheden af det sociale i at spise sammen. Det kræver dog, at alle 
plejecentrenes caféer åbner op for udeboende ældre fra lokalområderne, så de kan komme og købe 
mad. 
 

På ældrerådets vegne 
Ingeborg Kyed Pedersen, Formand 

Ældrerådet i Norddjurs Kommune

Dato: 20. maj 2021Norddjurs Kommune
Voksen- og plejeudvalget
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          D. 26/5 2021 

 
Til Børne- og Ungdomsudvalget 
Norddjurs Kommune 
 
 
Høringssvar til forslag til Norddjurs Kommunes mad- og måltidspolitik. 
 
Bestyrelsen har læst og drøftet de udsendte materialer. 
 
Når vi som bestyrelse læser forslaget igennem, føler vi, at forslaget er meget stilet mod 
måltider der er produceret.  
Vi savner et afsnit eller en løbende fokus på medskabelsen af måltider. Det gælder allerede 
fra daginstitutioner, skoler og videre op i systemet. 
I skoledelen kan vi sagtens forstille os et større fokus på inddragelse af eleverne i 
produktionen af det sunde måltid fra en tidlig alder og ikke først på 6. årgang, hvor eleverne 
får madkundskab.   
Vi kunne også ønske os et større fokus på, hvad de enkelte kantiner, salgssteder mv. i 
kommunalregi udbyder. 
  
 
På bestyrelsens vegne 
 
 
 
Bjørn Johansen   
Bestyrelsesformand   
 
 
 



Bilag: 2.11. Høringssvar fra Børneby Nord - Norddjurs Kommunes mad- o
g måltidspolitik

Udvalg: Voksen- og plejeudvalget
Mødedato: 01. juni 2021 - Kl. 15:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 78045/21



                    

                                      

 

Område Nord: Allingåbro Børneby, Ørsted Børneby, Vivild Børneby 

 

 
 
 
Høringssvar vedrørende ”mad- og måltidspolitikken”  
 
 

     
”Mad- og måltidspolitikken” har været igennem en god proces, og er endt ud i en politik i høj 
kvalitet.  
 
Selve omfanget af den kan dog virke ambitiøst med mange sider, og kan være et 
opmærksomhedspunkt i forhold til udmøntningen af politikken.  
 
Det nye navn virker godt og ”spiseligt”, og tydeliggør meningen bag.  
 
Vi er enige i, at mad og måltider betyder rigtig meget for børns trivsel og læring, og bevidstheden 
omkring det gør, at man bliver mere opmærksom på det i organisationerne.  
Vi er også enige i, at det kræver en både tidlig og vedvarende ernæringsmæssig indsats for at vi 
lykkes med vores kerneopgave.  
 
Vi ønsker dog, at ressourcerne til indsatsen følger med politikken, så der for eksempel kan etableres 
”fra jord til bord” indsatser i både dagtilbud, skole og SFO, samt uddannelse af personale eller 
indhentning af ressourcepersoner til eksemplariske forløb i spisesituationer.  
 
Sidst men ikke mindst kan politikken bidrage til en samskabelses-tanke, hvor borgere, 
lokalforeninger, lokale firmaer og kommunale institutioner arbejder sammen om at løse en 
samfundsudfordring.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Med venlig hilsen  
 

Fællesbestyrelsen og MED-udvalget i Børneby Nord 
 
Clara Marie Mose Nørrevang                                                            Lone Skovgaard Pedersen 
Formand for Fællesbestyrelsen                                                       Næstformand for MED-udvalget 
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 Norddjurs Fælles Elevråd 

  Norddjurs kommune 

 

HØRINGSSVAR NFE – Norddjurs Fælles Elevråd 

 

NFE takker for muligheden for at afgive høringssvar vedr. ”Forslag til Norddjurs Kommunes 

mad -og kostpolitik” 

og vil i den forbindelse gerne udtale følgende: 

 

NFE synes det er en rigtig god ide med en overordnet mad og kost politik, sådan at der kan 

komme et mere ensartet fokus på dette, eksempelvis oplever flere af eleverne i NFE ”stor 

forskel på både sundheden og kvaliteten af det mad de bliver tilbudt i henholdsvis skoler, 

fritids og foreningstilbud.  

 

NFE bakker op om forslaget med mere lokale indkøb og ”sæson-varer”, - da dette også støtter 

op om den bæredygtige tankegang. 

 

Flere elever i NFE, undrer sig over, at der ikke er kantine-tilbud på alle skoler? 

 

NFE kan dog være bekymret over at der ikke følgeren pose penge med til at lave et sådan 

mere sundt/økologisk/bæredygtigt forslag og kan derfor være bange for om politikken i så 

fald kan realiseres. 

 

Med venlig hilsen 

NFE – Norddjurs Fælles Elevråd 
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Notat 

 

 
 
Forslag tilføjelse af afsnit ”særligt for børn og unge” i mad- og 
måltidspolitikken 
 
Børne- og ungdomsudvalget forslog i deres høringssvar af 27. maj 2021, at der i mad- og måltidspolitikken 
udarbejdes et afsnit med særligt for børn og unge ligesom der i politikken er et afsnit, der hedder ”særligt 
for den ældre gruppe”.  
 
På den baggrund har forvaltningen forud for mødet i voksen- og plejeudvalget den 31. maj 2021 udarbejdet 
et forslag til et sådan afsnit i politikken.  

 
 
Forslag til særligt afsnit om mad og måltidspolitikken 
 
Mad betyder meget for alle og gode madvaner fastlægges tidligt. Derfor er mad og måltider et stort fokus i 
forhold til børn og unge. Mange børn og unge er også optaget af mad. Madkundskab er et af de mest efters-
purgte valgfag i folkeskolen og mange børn og unge er optaget af bæredygtig madproduktion. Mad og pro-
duktionen af mad kan være en pædagogisk aktivitet eller et læringsrum, hvor der også er mulighed for at 
arbejde med f.eks. ”fra jord til bord”, skolehaver og lokale råvarer. 
 
Vi tror på maddannelse og madmod i arbejdet med mad og måltider i forhold til børn og unge. Maddannelse 
er viden om mad og det at kunne lave mad, så børn og unge også senere i voksenlivet kan træffe oplyste 
valg om deres sundhed og har mulighed fora at etablere gode madvaner. Viden om mad og madpakker er 
derfor også et emne, som de enkelte institutioner og skoler kan arbejde med.   
 
Maddannelsen skal også understøtte madmod – som er når vi er med til at skabe en naturlig nysgerrighed i 
forhold til mad og måltider.  
 
Måltider er også for børn og unge vigtige samlingspunkter i løbet af dagen i dagtilbud og skoler, hvor det at 
spise sammen er et potentielt sted for at etablere og vedligeholde fællesskaber og en læringsarena. Et godt 
spisemiljø skal derfor sætte rammerne for måltidet.  

Dato: 31.5.2021
Journalnr.: 20/23087
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Sundhedspolitisk tilgang

Mere lighed i sundhed Helhed og 
sammenhæng

Sundhedstilbud tæt på 
borgerne

Vi arbejder målrettet med styrke 
udsatte borgeres mulighed for og evne 

til at tage ansvar for egen sundhed

Vi støtter eksisterende og nye former 
for fællesskaber, som modvirker 
ensomhed. 

Borgerne skal opleve, at der er let 
tilgængelige sundhedstilbud i 

nærmiljøet 

Den enkelte borger forventes at være 
en aktiv medspiller.

Vi hjælper civilsamfund og 
lokalsamfund til at skabe plads til at 

alle kan være med

Vi har fokus på at børn og unge får et 
sundt forhold til kost og motion

Vi samarbejder på tværs om 
opgaveløsningen, så borgere med 
særlige behov får den individuelle 

støtte, der er brug for.

Vi involverer aktivt borgerne i 
beslutninger og udvikling af tilbud.

Vi arbejder sundhedsfremmende og 
forebyggende med fokus på tidlig 

indsats.

Vi tager nye metoder og teknologier 
i brug

Vi har fokus på at støtte og fastholde 
fællesskaber og initiativer, der 

fremmer sundhed lokalt.

Borgerne skal opleve sammenhæng og 
smidighed i indsatser og overgange 

mellem tilbud og sektorer.

Lighed er mere end samme hjælp til 
alle

Sundhed og forebyggelse skabes i 
fællesskab

Det sunde valg skal være det 
foretrukne valg

Vi ser det hele menneske for at skabe 
løsninger, der virker for den enkelte

Pe
jl

em
æ

rk
er

Ti
lg

an
ge

De nærmeste sundhedstilbud er 
lige uden for vores dør - i skovene, 

langs kysterne og i byrummet 

Specialiserede sundhedstilbud uden 
for nærmiljøet skal være 

tilgængelige for alle borgere
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Norddjurs Kommune 
Voksen- og plejeudvalget 
 
 
 
 

Den 12. maj 2021 
 
 
 
Høringssvar fra handicaprådet - Forslag til sundhedspolitisk tilgang 

 
Handicaprådet behandlede på sit møde den 12. maj 2021 ’Forslag til sundhedspolitisk tilgang’. 
 
Handicaprådet tager forslaget til en sundhedspolitisk tilgang til efterretning. 
 
Handicaprådets glæder sig over, at borgere med særlige behov også er omfattet af den 
sundhedspolitiske tilgang og rådet har en forventning om, at den sundhedspolitiske tilgang 
følges op af konkrete handleplaner. 
 
 

Peter Hjulmand 
Formand 

Handicaprådet 
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                                                                                                                             OMRÅDE AUNING  
 
 
        
                                     25.05.21. 
 
Norddjurs Kommune                                                                                        
Att.: Børne- og ungdomsudvalget 
 
 
Høringssvar – Forslag til sundhedspolitisk tilgang 
 
 
Bestyrelsen i Område Auning har ingen yderligere bemærkninger til høringsforslaget. 
 
 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 

Område Auning 



Bilag: 3.7. Høringssvar fra Børneby Midt - Forslag til sundhedspolitisk tilgang
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Bilagsnr: 76965/21



 

D. 26. maj 2021  

Høringssvar vedr. forslag til sundhedspolitisk tilgang 

Bestyrelsen har drøftet det fremsendte høringsmateriale vedr. forslag til sundhedspolitisk tilgang. 

Bestyrelsen har ingen kommentarer til materialet. 

  

Med venlig hilsen  

Birgitte Aagaard Bønnerup  

Fmd. Bestyrelsen i Børneby Midt  
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Sdr. Fælledvej 4
8963 Auning

Tlf. 89 59 10 50

auning-skole@norddjurs.dk
www.auning-skole.dk

 

 
 
                      25.05.21 

Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Auning Skole vedr. forslag til 
sundhedspolitisk tilgang. 
 
 
 
Bestyrelsen forbeholder sig retten til ikke at udtale sig. 
 
Vi har tiltro til, at dem der har udarbejdet forslaget har bedre faglig forstand på dette område, end vi har – og undrer 
os derfor over at en skolebestyrelse skal høres. 
 
 
 
 
 
På bestyrelsens vegne 
Morten Kirkegaard-Jensen 
Bestyrelsesformand 
Auning Skole
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Norddjurs kommunens sundhedspolitiske tiltag 

 

 

Høringssvar fra Fritidsrådet 

 

Fritidsrådet sig tak for mulighed for høringssvar omkring de grundlæggende principper og værdier 
for arbejdet med sundhed i kommunen. 

 

Vi kan se, der har været stort forarbejde, som ser fornuftigt ud men vil afvente den endelige 
sundhedspolitik. 

Fritidsrådet er altid parat til om muligt at medvirke til øget sundhed. Mange af kommunens 
foreninger er allerede godt i gang med et arbejde. 

 

 

Venligst 

/Kai Hansen 
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Høringssvar fra ældrerådet - Forslag til sundhedspolitisk tilgang 
 
Ældrerådet behandlede på sit møde den 20. maj 2021 ’Forslag til sundhedspolitisk tilgang’. 
 
 
Ældrerådet finder forslaget til en sundhedspolitisk tilgang meget fin men dog optimistisk. Ældrerådet 
venter spændt på den videre udarbejdelse af en ny sundhedspolitik og forventer en invitation til at 
deltage i arbejdet. 
 

På ældrerådets vegne 
Ingeborg Kyed Pedersen, Formand 

Ældrerådet i Norddjurs Kommune

Dato: 20. maj 2021Norddjurs Kommune
Voksen- og plejeudvalget
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          D. 26/5 2021 

 
Til Børne- og Ungdomsudvalget 
Norddjurs Kommune 
 
 
Høringssvar til forslag til sundhedspolitisk tilgang. 
 
Bestyrelsen har læst og drøftet de udsendte materialer. 
 
Bestyrelsen har ikke yderligere forslag til områder der skal inddrages. Det udsendte forslag 
vurderes fyldestgørende. 
 
  
På bestyrelsens vegne 
 
 
 
Bjørn Johansen   
Bestyrelsesformand   
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Område Nord: Allingåbro Børneby, Ørsted Børneby, Vivild Børneby 

 

 
 
 

Høringssvar vedrørende ”Sundhedspolitisk tilgang”  

 
 
Den ”sundhedspolitiske tilgang” er meget overskuelig, og virker til at varetage alle væsentlige 
interessefelter. Vi er meget interesserede i, hvad tilgangen betyder i den kommende tid ift. 
hverdagen i organisationen.  
 
Vi er meget enige i, at man skal kigge på den enkelte borger, for at finde den bedste løsning på 
tværs af tilbud og sektorer. Det giver mening, at der er fokus på tidlig indsats, og for os er det også 
vigtigt, at der er fokus på tidlig forebyggende indsats for børnene.  
 
 
(NB! Der mangler et ord i 4. orange felt i venstre side) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Med venlig hilsen  
 

Fællesbestyrelsen og MED-udvalget i Børneby Nord 
 
Clara Marie Mose Nørrevang                                                            Lone Skovgaard Pedersen 
Formand for Fællesbestyrelsen                                                       Næstformand for MED-udvalget 
 



Bilag: 3.5. Høringssvar fra NFE - Forslag til sundhedspolitisk tilgang

Udvalg: Voksen- og plejeudvalget
Mødedato: 01. juni 2021 - Kl. 15:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 78148/21



 Norddjurs Fælles Elevråd 

  Norddjurs kommune 

 

HØRINGSSVAR NFE – Norddjurs Fælles Elevråd 

 
NFE takker for muligheden for at afgive høringssvar vedr. ”Forslag til sundhedspolitisk tilgang” 

og vil i den forbindelse gerne udtale følgende: 

 

NFE ser meget positivt på tankerne og visionerne for forslaget til den kommende sundhedspolitiske 

tilgang, og såfremt alle tilgangene rent faktisk kan udmøntes? - mener vi I NFE, at det vil være til 

stor gavn for alle borgene i kommunen og ser en forbindelse frem til en mere uddybende 

gennemgang af HVORDAN de mange tiltag skal praktiseres ”i det virkelige liv” 

 

At sundheden er ”tæt på” og lige tilgængelig for alle, er vigtigt for NFE, da Norddjurs Kommune er 

en geografisk stor kommune og der derfor ikke må være for langt til nærmeste sundhedstilbud. –Det 

gælder både for den fysiske og psykiske sundhed. Alle burde have lige muligheder for hjælp og 

støtte, uanset hvor i kommunen de bor. 

 

NFE vil især gerne bakke op om vigtigheden af at børn og unge stadig arbejder med kost og motion 

- især i skoletiden da den obligatoriske bevægelse stadig ikke gør sig gældende på alle skoler og 

tilbud.  

 

 
 
 
Med venlig hilsen 
NFE – Norddjurs Fælles Elevråd 
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Kvalitetsstandard: Hjælpemidler og forbrugsgoder til midlertidigt brug 
§113b     

Målgruppe 

 

Borgere med midlertidig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hvor 
der inden for en overskuelig fremtid vil være udsigt til bedring af de 
helbredsmæssige forhold, og at der alene i en tidsafgrænset periode vil 
være et behov for at afhjælpe følgerne af den nedsatte funktionsevne. 
Der kan for eksempel udlånes hjælpemidler eller forbrugsgoder i 
nedenstående situationer: 

 Borgere, som tilbydes et korterevarende og tidsafgrænset 
rehabiliteringsforløb i henhold til Servicelovens § 83a og har 
brug for hjælpemidler i forbindelse med 
rehabiliteringsforløbet. 
  

 Borgere som ville få brug for hjælp eller yderligere hjælp efter 
Servicelovens §83 hvis ikke de havde det ansøgte hjælpemiddel. 

Kriterier og omfang 

 

For at være berettiget til udlån af hjælpemidler eller forbrugsgoder i 
en midlertidig periode, skal hjælpemidler/forbrugsgodet  

 I væsentlig grad afhjælpe følgerne af den nedsatte 
funktionsevne eller lette den daglige tilværelse i hjemmet 

 Være nødvendigt for at personlig pleje eller hjælp kan udføres 

Udlån af genbrugshjælpemidler er omfattet af samme kriterier for 
individuel konkret afgørelse og sagsbehandling som for udlån af 
hjælpemidler efter §112. 
 
Bevilling af et forbrugsgode efter §113b ydes som naturalhjælp uden 
egenbetaling for borgeren, det vil sige udlånes på samme vis som 
genbrugshjælpemidler. Kommunen betaler således den fulde pris for 
forbrugsgodet, som efterfølgende tilhører kommunen. 

Hjælpemidlet eller forbrugsgodet kan kun udlånes én gang indenfor den 
samme midlertidige periode. 

Hjælpemidler og forbrugsgoder bevilget efter §113b omfatter alle typer 
af hjælpemidler, det vil sige såvel engangshjælpemidler som 
genbrugshjælpemidler.  
Da hjælpen ydes som naturalhjælp, finder fritvalgsordningen på 
hjælpemiddelområdet ikke anvendelse her. 
 
At der har været ydet midlertidig støtte efter servicelovens §113B, er 
ikke til hinder for, at der efterfølgende kan ydes støtte efter 
bestemmelserne i §§ 112 eller 113 om hjælpemidler eller 
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forbrugsgoder, hvis funktionsnedsættelsen senere viser sig at være 
varig.  
Hvis borgerens funktionsnedsættelse allerede fra begyndelsen af 
forløbet kan anses som varig, skal der ydes støtte efter servicelovens §§ 
112 eller 113 om hjælpemidler eller forbrugsgoder til borgere med 
varige behov. 
 

Formål 

 

 
Formålet er at borgeren ved hjælp af hjælpemidlet bliver i stand til at 
udføre de aktiviteter, som er af væsentlig betydning for borgerens 
daglige livsførelse i en midlertidig og afgrænset periode.  

Afgørelse 

 

Ansøgning om midlertidige hjælpemidler/forbrugsgoder behandles i 
Visitation og Hjælpemidler ved Sundhed og Omsorg. 

Borger kan søge via borger.dk eller via telefon på 89 59 21 10 eller mail 
til sundhed@norddjurs.dk.  

Ansøgningen kan også modtages via kommunens udskrivelseskoordinator 
ved udskrivelse af sygehus eller via kommunens rehabiliteringsteam i 
forbindelse med et §83a forløb. 

Ansøgningen behandles som udgangspunkt inden for 5 hverdage. 

Levering 

 

Hjælpemidlet udleveres som udgangspunkt fra kommunens 
hjælpemiddeldepot.  

Ved bevilling af mindre hjælpemidler som rollator, badetaburet, 
albuestokke mm, kan hjælpemidlerne afhentes på kommunens 
hjælpemiddeldepot, Kalorievej 4, 8500 Grenaa. 

Kvalitetskrav 

 

Visitation og Hjælpemidler bestræber sig på at overholde tidsfristen på 
5 dage.  

Ved sager, hvor der er behov for at indhente yderligere oplysninger, må 
man dog forvente at sagsbehandlingen kan strække sig udover 5 dage. 

Kommunens hjælpemiddeldepot sikrer udlevering og levering af 
funktionsduelige genbrugshjælpemidler/forbrugsgoder alle hverdage 
mellem 8.00 – 14.00 

Opfølgning 

 

Det er borgerens ansvar at passe på og vedligeholde hjælpemidlet, 
hvilket borgeren oplyses om i bevillingsbrev der sendes til borgerens E-
boks.  

mailto:sundhed@norddjurs.dk
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Efter udlånets forløb kontaktes borgeren af Visitation og Hjælpemidler 
med henblik på aftale om returnering af hjælpemidlet.  

Klage og ankemuligheder 

 

Der kan klages over kommunens afgørelse inden 4 uger, hvorefter 
kommunen har 4 uger til revurdere ansøgningen.  

Hvis kommunen fastholder oprindelige afgørelse helt eller delvist, 
sendes afgørelsen videre til Ankestyrelsen, som vil træffe endelig 
afgørelse. 

Lovgrundlag  

 

Lov om Social Service §113b 

Lov om Social Service §112  

Kontaktinformationer 

 

Sundheds- og omsorgsområdet 
Visitation og Hjælpemidler 
Sangstrupvej 32, Voldby, 8500 Grenaa 
Tlf.: 89 59 21 10 på hverdage mellem kl. 8.00-15.00 
Mail: sundhed@norddjurs.dk 

Hjælpemiddeldepotet 
Kalorievej 4 
8500 Grenå  

Depotet er åbent for afhentning og aflevering af hjælpemidler på 
hverdage mellem kl. 8.00 – 14.00.   
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Norddjurs Kommune 
Voksen- og plejeudvalget 
 
 
 
 

Den 12. maj 2021 
 
 
 
Høringssvar fra handicaprådet - Kvalitetsstandard for midlertidige udlån af 

hjælpemidler 

 
Handicaprådet behandlede på sit møde den 12. maj 2021 ’Kvalitetsstandard for midlertidige 
udlån af hjælpemidler’. 
 
Handicaprådet tager forslaget til kvalitetsstandard for midlertidige udlån af hjælpemidler til 
efterretning. 
 
 

Peter Hjulmand 
Formand 

Handicaprådet 
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Høringssvar fra ældrerådet - Kvalitetsstandard for midlertidige udlån af 
hjælpemidler 
 
Ældrerådet behandlede på sit møde den 20. maj 2021 ’Kvalitetsstandard for midlertidige udlån af 
hjælpemidler’. 
 
 
Ældrerådet vurderer, at kommunens kvalitetsstandard om tilbud på udlån af midlertidige 
hjælpemidler til borgere med tidsbegrænset behov for hjælpemidler er dækkende. 
 
Ældrerådet ser positivt på, at processen er blevet forenklet. 
 
Tilbuddet kan medvirke til, at borgeren hurtigere kan komme op på tidligere funktionsniveau, hvilket 
har sammenhæng til kommunens rehabiliteringstilbud. 
 
 

På ældrerådets vegne 
Ingeborg Kyed Pedersen, Formand 

Ældrerådet i Norddjurs Kommune

Dato: 20. maj 2021Norddjurs Kommune
Voksen- og plejeudvalget
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Kvalitetsstandarden er godkendt af XX den XX

Kvalitetsstandard: Socialtandpleje i Norddjurs Kommune  

Målgruppe 
Målgruppen er borgere med særlige sociale problemer og har et behand-
lingsbehov, kan få tilbud om gratis tandpleje, som har et akut behov for 
behandling sociale problemer. F.eks. hjemløse, som ikke kan benytte de 
almindelige tandplejetilbud 

Misbrugere i egen bolig eller andre socialt belastede, som ikke hører under 
specialtandpleje. Som modtager forskellige former for sociale indsatser ef-
ter Serviceloven og rusmiddelbehandling eller alkoholbehandling efter 
Sundhedsloven. 

Kriterier og omfang 
Socialtandpleje omfatter:  

 Vederlagsfri akut, smertelindrende og funktionsopbyggende tand-
pleje 

 forebyggende råd og vejledning i forhold til vedligeholdelse af be-
handlingen og forebyggelse af ny sygdom. 

Formål 
Tandplejetilbuddet skal: 

 Bidrage til at borgeren bliver smertefri i den akutte situation 
 Bidrage til at borgeren bliver i stand til fremover at være smerte-

fri 
 Bidrage til at give borgeren bedre livskvalitet 
 Bibringe borgeren en forbedret tyggefunktion 
 Yde opsøgende og brobyggende arbejde. 

Afgørelse 

 

Socialområdets visitationsafdeling foretager en vurdering af, om borgeren 
tilhører målgruppen for socialtandpleje 

Visitation til behandling foretages af overtandlægen i den kommunale 
tandpleje og sker ud fra en bedømmelse af borgerens evne og mulighed 
for at benytte de øvrige tandplejetilbud, samt ud fra en vurdering af bor-
gerens tandbehandlingsbehov. 

Levering Norddjurs Kommunes tandpleje:  

Tandklinikken, Åboulevarden, Grenaa 

Tandklinikken, Ørum Skole, Ørum 

Ved akut behov for tandpleje i ferie perioder, og på hverdage kan der ta-
ges kontakt til de privat praktiserende tandlæger i Norddjurs Kommune. I 
weekender og helligdage kan der tages kontakt til Tandlægevagten i Aar-
hus. 

Udgifter: 

Der er ikke nogen egenbetaling til tandbehandlingen. 

Aktiviteter 
Akut smertelindrene behandling 

Forebyggelse  

Opsøgende virksomhed 
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Funktionsopbyggende. 

Kvalitetskrav 
Personalet har en relevant tandplejefaglig uddannelse og fornøden viden 
om målgruppen. De er omfattet af den samme lovgivning, som er gælden-
de for arbejde på tandklinikker. Første undersøgelse foretages af en tand-
læge. 

Opfølgning 
Kommunen har, i henhold til tandplejebekendtgørelsens § 18, stk. 3, pligt 
til at sikre, at oplysning om tilbuddet når ud til relevante parter og borge-
re i målgruppen jf. § 17, herunder gennem et vist opsøgende arbejde. 

Klage og ankemulighe-
der 

Sundhedsloven indeholder ikke særlige regler vedrørende klageadgang på 
tandplejeområdet, og der er intet særligt klageorgan, hvortil personer, 
der er uenig i afgørelsen, kan klage. 

Ydelser givet i henhold til sundhedsloven på tandplejeområdet betragtes 
som en del af sundhedsvæsenets tilbud og klageadgangen kan dermed pa-
ralleliseres hermed. 

Klager over den faglige virksomhed (tandbehandlingen) rettes til Styrelsen 
for Patientsikkerhed via en selvbetjeningsløsning på borger.dk. 

https://stpk.dk/da/borger-pr for klage over brud på patientrettighed 

http://wwwstps.dk/borger-kc for klage over sundhedsfaglig behandling. 

Se yderligere information om klagemuligheder og digital klage på www.st-
ps.dk 

Lovgrundlag 
Sundhedsloven § 134 a stk. 1 

Tandplejebekendtgørelsens § 17 stk.3 

Kontaktinformationer 
Norddjurs Kommune 

Torvet 3, 8500 Grenaa 

Tlf. 8959 1000 

Norddjurs@norddjurs.dk 

https://stpk.dk/da/borger-pr
http://wwwstps.dk/borger-kc
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Norddjurs Kommune 
Voksen- og plejeudvalget 
 
 
 
 

Den 12. maj 2021 
 
 
 
Høringssvar fra handicaprådet - Kvalitetsstandard for socialtandplejen i Norddjurs 

Kommune 

 
Handicaprådet behandlede på sit møde den 12. maj 2021 ’Kvalitetsstandard for 
socialtandplejen i Norddjurs Kommune’. 
 
Handicaprådet tager forslaget til kvalitetsstandard for socialtandplejen i Norddjurs Kommune 
til efterretning. 
 
 

Peter Hjulmand 
Formand 

Handicaprådet 



Bilag: 7.1. Indberetning til Norddjurs Kommunes whistleblowerordning

Udvalg: Voksen- og plejeudvalget
Mødedato: 01. juni 2021 - Kl. 15:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 79117/21



Rapport

Indberetnings id: 2021-2 

Kort beskrivelse

Land
Danmark

Forfatter
Sagen er indrapporteret fra app'en

WB Sagsnummer
YHX8-BF9

Læst første gang
4/26/2021 11:33:37 AM

Dato for offentliggørelse
4/26/2021 11:17:33 AM

Ansvarlig

What is your suspicion?

*

Kære Jer
Vi skriver fordi vi har nogle bekymringer omkring skovstjernen, både i forhold til personale 
og beboer.

Beboer:
Personale gennemstrømning, brug af vikar, manglende vagtdækning, sygemeldinger, 
mangel faglig dokumentation både med udgangspunkt i det pædagogiske og 
sundhedsfaglig, mangel på kvalificeret personale. 
Ikke opdateret handleplaner på beboerne, ekstra midler bliver ikke brugt på de konkrete 
borger, manglende tværfagligt samarbejde 
Beboerne modtager ikke den relevante støtte, da personalet ikke er ordentligt oplært
Beboerne mangler tryghed og genkendelighed i deres hverdag, da vikarerne ikke bliver 
oplært ordentligt, da der ikke er fast personale eller tid nok.  

Personale: 
Langtidssygemeldinger, manglende dækning af vagter, ikke oplæring i Nexus og FIII3, 
manglende stabilitet, manglende dialog med ledelsen omkring vagtdækning, faglighed og 
tilgange til borger, ledelse tager ikke ansvar for manglende løn, ikke afholdt FO dage og 
normtimer er i overflod.  
Ny ledelsen favorisere medarbejder og tager ikke hånd om rygepolitikken, selvom 
medarbejder gang på gang, har påtalt dette problem. 
Ledelsen håndtere ikke langtidssygemeldinger ens, nogle er sygemeldt i flere måneder og 
andre kun få dage før indkaldelse til sygefraværssamtale, hvor andre kan gå en måned 
uden indkaldelse, andre sige stillinger op da de ikke ser sig tilbage på arbejdet. 
Medarbejder er blevet Indkaldt til tjenstlig samtaler uden mulighed for TR og dagsorden. 
Stor problem at vagtplanlægger også er TR, det giver stor udfordringer for personalet, da 
personalet ikke kan komme i kontakt med hende over mail eller telefon, hvilket giver en 
general oplevelse af at hun ikke forholder sig til nogle af hende opgaver 
Oplever ikke ressourcer, tid eller mulighed for at udføre det faglige arbejde, da det hele 
tiden er brandslukning og dækninger af vagter  

Dette er en stor bekymring for ledelsen håndtering af organisationen, i forhold til beboernes 
trivsel og medarbejderne
 Organisationen mangler helt sikkert : tillid, ordentlighed, udvikling og fællesskab, som er 
Norddjurs værdigrundlag 

.

Det finder sted og har været over en lang periode, i hverfald 5 år. 

.

.

Do you work in the organisation?

Not specified

.

Contact information
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Den 28. maj 2021 

 
 
 
Redegørelse vedrørende indberetning om bekymrende forhold på 
Skovstjernen  
 

Norddjurs Kommunes whistleblowerordning har den 6. maj 2021 modtaget en indberetning om en 

bekymring vedrørende forhold på Skovstjernen.  

I nærværende notat redegøres først for, hvordan indberetningen er blevet håndteret på Skovstjer-

nen. Herefter gives svar på de bekymringer, som fremsættes i indberetningen.  

Notatet er udarbejdet af forvaltningen i samarbejde med ledelsen og lokaludvalget (LMU) på Sko-

vstjernen.  

Det nuværende ledelsesteam i Område Grenaa, som Skovstjernen hører under, består af: 

 aftaleholder Mikael Eggert Jørgensen, der tiltrådte den 15. maj 2020 

 afdelingsleder Susanne Espersen Hansen, der tiltrådte den 1. oktober 2020  

 konstitueret afdelingsleder Martin Harnisch, der tiltrådte den 1. december 2020  

 

Redegørelse for håndtering af indberetningen 

Den 7. maj 2021 modtog ledelsen indberetningen.  

Umiddelbart herefter sendte ledelsen indberetningen ud til medarbejderne på Skovstjernen og 

indkaldte i samme forbindelse til et dialogmøde for alle medarbejdere onsdag den 12. maj 2021.  

På dialogmødet gennemgik ledelse og medarbejdere indberetningen punkt for punkt og drøftede 

mulige forbedrings- og udviklingspunkter. På mødet deltog ca. 30 medarbejdere og ledelsen. 

Den 26. maj var der ekstraordinært møde i LMU, hvor LMU bidrog til svar på de bekymringer, som 

fremgår af indberetningen. Besvarelsen fremgår nedenfor.  
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Ledelsen har desuden videresendt indberetningen til pårørenderådet i Område Grenaa, som drøf-

tede denne på pårørenderådsmøde den 25. maj 2021. Pårørenderådets kommentarer til indberet-

ningen er vedlagt som et bilag til dette notat.  

Den anonyme indberetning er også sendt til Styrelsen for Patientsikkerhed. Styrelsen har på den 

baggrund kontaktet ledelsen på Skovstjernen og anmodet om en udtalelse vedrørende det sund-

hedsfaglige indhold. Udtalelsen er fremsendt til Styrelsen for Patientsikkerhed den 21. maj 2021.  

Igennem hele processen har der været fokus på åbenhed, dialog og mulighed for læring. Ledelsen 

har inviteret medarbejdere og pårørende til at tale frit om eventuelle udfordringer, så disse kan 

komme frem og blive håndteret. Medarbejderne anerkender ledelsens åbne og ærlige tilgang, som 

også har bidraget til at skabe ro i medarbejdergruppen.  

 

Svar på kritikpunkter 

I det følgende gives svar på de bekymringer, som fremsættes i indberetningen.  

1) Høj personalegennemstrømning og brug af vikarer 

Det anerkendes, at der har været udfordringer med høj personalegennemstrømning. Det er og har 

været et vigtigt indsatsområde på Skovstjernen at sikre rekruttering og fastholdelse af fagligt 

kvalificeret personale, så borgerne mødes af kendte og kompetente medarbejdere.  

 

I den forbindelse er der bl.a. fokus på: 

 At rekruttere medarbejdere, som har faglige og personlige kvalifikationer, der matcher 

opgaverne i organisationen. Bl.a. har der i den forgangne periode været særligt fokus på 

at ansætte mere sundhedsfagligt personale. 

 At sørge for grundig oplæring og introduktion af nye medarbejdere, herunder at de inklu-

deres i det faglige og sociale fællesskab.  

 At medarbejderne involveres i forhold, der har betydning for deres arbejde, så de oplever 

at have indflydelse og medansvar. 

 At understøtte et positivt arbejdsmiljø og en arbejdskultur, hvor der tales åbent om og 

reageres hurtigt på eventuelle udfordringer. 

 

Generelt er det ledelsens strategi at få flere fastansatte medarbejdere for derved at mindske 

sårbarheden i organisationen. Uanset mængden af fast personale vil der dog fortsat være behov 
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for vikarer. Her er der opmærksomhed på, at de vikarer, som ansættes, er fagligt kvalificerede 

og tilstrækkeligt klædt på til at varetage borgernes behov.     

 
2) Manglende vagtdækning, løn mm.  

Som nævnt i ovenstående er det ledelsens strategi at ansætte mere fast personale for at mindske 

sårbarhed ved sygdom o.lign.  

 

Efter at den nye ledelse er trådt til, har det vist sig, at der har været brug for at optimere vagt-

planlægningen, så det sikres, at vagtplanen er dækket ind med fagligt kompetente medarbejdere 

døgnet rundt. Derfor er der i en periode afsat ekstra ressourcer til denne opgave. I den forbindel-

se er der også rettet op på normtimer, afregning af manglende lønudbetaling og afholdelse af FO-

dage. 

 

Som udgangspunkt ses der ikke at være udfordringer i, at TR også er vagtplanlægger. Det er dog 

væsentligt, at der afsættes tilstrækkelig tid til begge funktioner. Der er en aftale om, at TR har 

2 timer hver tirsdag til at varetage TR-funktionen.  

 

Det bemærkes, at TR var vagtplanlægger før valget til TR, og at der opleves at være stor opbakning 

til TR i medarbejdergruppen.  

 
3) Sygemeldinger  

Der har været et efterslæb på opfølgning på langtidssygemeldinger, som den nuværende ledelse 

har håndteret i tæt samarbejde med personalejuridisk afdeling og med inddragelse af de faglige 

organisationer. De sygemeldinger, der har været, er blevet afklaret, og medarbejderne er enten 

fratrådt eller er tilbage på arbejde igen.  

 

Det bemærkes, at alle sygdomsforløb er forskellige, hvorfor der er behov for individuelle aftaler. 

Ledelsen tager altid udgangspunkt i den konkrete sag og følger op inden for de retningslinjer, der 

er gældende i Norddjurs Kommune. 

 
4) Manglende faglig dokumentation, pædagogisk og sundhedsfaglig 

På Skovstjernen og på det samlede socialområde har det længe været et fælles og vigtigt indsats-

område at sikre optimering af den pædagogfaglige og sundhedsfaglige dokumentation. Dokumen-

tationsarbejdet er under fortsat udvikling, og der er løbende opmærksomhed på opkvalificering.  
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Pædagogfaglig dokumentation  

I forhold til den pædagogfaglige dokumentation er der indgået faste aftaler om processen for 

opdatering af borgernes indsatsplaner. Dette sker på statusmøder, hvor borger, dennes pårørende, 

sagsbehandler og tilbuddets medarbejdere deltager. Statusmøder afholdes efter behov og mindst 

en gang årligt. Der er udarbejdet indsatsplaner på alle Skovstjernens beboere.   

 

På socialområdet er der iværksat en fælles uddannelses- og implementeringsproces ift. procesba-

seret dokumentation, hvor medarbejderne opkvalificeres i forhold til den pædagogfaglige doku-

mentation.  

 

Sundhedsfaglig dokumentation 

På det samlede socialområde er der etableret et sundhedsfagligt netværk (Socialområdets Sund-

hedsfaglige Netværk, SSN), som har til formål at sikre den sundhedsfaglige kvalitet på socialom-

rådets tilbud.  

Skovstjernen har ansat en sygeplejerske som sundhedsfaglig koordinator og flere SOSU-assistenter, 

som understøtter det sundhedsfaglige arbejde, herunder dokumentationsdelen. Alle medarbejde-

re – både de pædagogiske og de sundhedsfaglige - tager del i og oplæres i den sundhedsfaglige 

dokumentation. Arbejdet og oplæring pågår i tværfaglige teams.  

 

Der gennemføres primo juni 2021 et internt kommunalt audit med det formål at få status på den 

sundhedsfaglige dokumentation og overblik over, hvor der evt. skal ske et yderligere dokumenta-

tionsmæssigt og fagligt kompetenceløft. Som opfølgning aftales der yderligere fire interne kom-

munale audits i løbet af det næste år. På den måde sikres der også et kvalitetstjek på anvendelsen 

af Nexus og FSIII, som er de værktøjer, der anvendes i det daglige dokumentationsarbejde. 

 

Udviklingen følges tæt gennem månedlige status- og opfølgningsmøder med deltagelse af afde-

lingsleder og udviklingskonsulent på socialområdet. 

 

5. Bevillinger anvendes ikke efter gældende regler 

Der er foretaget en gennemgang og udarbejdet en opgørelse over anvendelsen af ekstraydelser til 

konkrete borgere. Denne er opdateret senest i februar 2021. Af opgørelsen fremgår, hvordan mid-

lerne anvendes ud fra en faglig beskrivelse i forhold til de konkrete borgere.  

Anvendelsen af midlerne afspejler sig i forskellige normeringer, der er omkring den enkelte borger 

svarende til de indsatsmål, der arbejdes med. 
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6. Manglende tværfagligt samarbejde 

Det opleves, at der generelt er et godt samarbejde på tværs af de forskellige faggrupper og afde-

linger på Skovstjernen. Udgangspunktet er, at alle medarbejdere tager ansvar for den samlede 

opgaveløsning, og at ingen funktioner er vigtigere end andre. Dermed ikke sagt, at der ikke er rum 

for forbedringer.  

 

Med henblik på at styrke det tværfaglige samarbejde er der bl.a. fokus på:  

 Sikring af tilstrækkeligt overlap  

 Genopstart af månedlige fællesmøder efter covid-19. Næste møde er den 23. juni 2021  

 Samarbejde i tværfaglige teams  

 Varetagelse af tværfagligt fokus ved rekruttering af nye medarbejdere 

 Oplæring i de forskellige systemer for alle faggrupper, hvilket understøtter det tværfaglige 

samspil 

 Faglig opkvalificering med udgangspunkt metodehåndbogen i forhold til såvel det sund-

hedsfaglige, det socialfaglige, KRAP og konflikthåndtering. Denne opkvalificering er med 

til at understøtte et fælles sprog og dermed samarbejdet på Skovstjernen og på tværs af 

tilbuddene i Område Grenaa. 
 

 
7. Ledelsen favoriserer medarbejdere og tager ikke hånd om rygepolitikken  

Det genkendes ikke, at ledelsen favoriserer bestemte medarbejdere. Der er fokus på opgaven og 

på arbejdsfællesskabet, hvor alles bidrag er lige vigtigt.  

 

Ledelsen møder alle medarbejdere i Område Grenaa med positive forventninger og tillid til, at de 

følger de aftaler, der er indgået. Det gælder også rygepolitikken. Rygepolitikken er gennemgået 

på TRIO-møde, i LMU og er genudsendt til den samlede medarbejdergruppe pr. mail, hvorfor den-

ne er kendt af alle. Ledelsen vil naturligvis følge op på det, hvis der er medarbejdere, som ikke 

agerer i henhold til det aftalte. 

 
8. Medarbejdere indkaldt til tjenstlige samtaler uden dagsorden og mulighed for TR  

Hvis der er tale om en tjenstlig samtale, bliver medarbejderen altid indkaldt med en dagsorden 

og med et varsel, så medarbejderen kan få en bisidder med.  
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Der har været en situation en fredag, hvor to medarbejdere oplevede, at de blev hentet ind fra 

husene til en samtale med ledelsen. Der var dog ikke tale om tjenstlige samtaler, men derimod 

helt almindelig ledelsespraksis. Det er en vigtig ledelsesopgave at samtale med medarbejderne, 

når der er behov for det. Det kan handle om at afstemme forventninger eller om at støtte, træne 

eller instruere medarbejderen med udgangspunkt i dennes kompetencer og den opgave, medar-

bejderen står overfor.  

 

Det kan ikke vides med sikkerhed, om det er denne situation, der henvises til, eller om der er 

tale om en situation, som ligger før, den nuværende ledelse er tiltrådt. Indberetningen har dog 

givet anledning til overvejelser om, hvordan ledelsen generelt kan undgå lignende misforståelser 

i fremtiden.  



Bilag: 7.3. Pårørenderådets kommentarer til indberetningen

Udvalg: Voksen- og plejeudvalget
Mødedato: 01. juni 2021 - Kl. 15:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 79202/21
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Bilag 1. Pårørenderådets kommentarer til indberetningen til whistleblower-

ordningen om forhold på Skovstjernen 

(Uddrag af referat fra pårørenderådsmødet den 25.5.2021) 

 

Den første kommentar fra pårørenderådet i forhold til indberetningen til Whistleblowerordnin-

gen er, at det er gamle sager, som den nye ledelse allerede er godt i gang med at arbejde med. 

Det er forhold, som pårørenderådet har hørt om i flere år. 

  

Der er stor anerkendelse fra pårørenderådet til den åbne måde, som ledelsen har håndteret 

indberetningen på. Pårørenderådet udtrykker fuld tillid til, at ledelsen sammen med medarbej-

derne arbejder hen imod det rigtige. Der er også en erkendelse af, at ting tager tid, men der er 

fuld opbakning til ledelsens måde at arbejde med opgaverne på. 

  

Pårørenderådet udtrykker overraskelse og skuffelse over, at dette brev er kommet. Det er skuf-

fende, at folk ikke lægger navn til kritikken, når ledelsen i den grad har en åben og dialogsø-

gende måde at gå til udfordringerne på. 



Bilag: 7.6. Afslutning af sagen fra Styrelsen af Patientsikkerhed

Udvalg: Voksen- og plejeudvalget
Mødedato: 01. juni 2021 - Kl. 15:00
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Styrelsen for Patientsikkerhed
Tilsyn og Rådgivning Nord

Falstersvej 10
8940 Randers SV
Tlf.     +45 7222 7970
Email trnord@stps.dk

www.stps.dk

 
 

 

28. maj 2021 

 

Sagsnr. 35-1111-2610/ 

Reference RIWS 

T +4572229271 

E  trnord@stps.dk 

Psykiatri & Handicap Øst - Skovstjernen   
Tove Ditlevsens Vej 4   
8500 Grenaa 
 

Oplysningssagen lukkes på det foreliggende 

Styrelsen for Patientsikkerhed kvitterer hermed for modtagelse af udtalelse ved-
rørende sag nr. 35-1111- 2610, med fokus på: 
 
 

• Den sundhedsfaglige dokumentation og opgavevaretagelse på Skov-
stjernen. 
 

Efter gennemgang af sagen, og på baggrund af de foreliggende oplysninger i 
den tilsendte udtalelse, vurderer styrelsen, at ledelsen på Skovstjernen har 
beskrevet fyldestgørende tiltag vedrørende opgavevaretagelse samt doku-
mentation af de sundhedsfaglige opgaver på bostedet. 
 
Styrelsen finder ikke anledning til at foretage sig yderligere, med mindre der 
skulle fremkomme nye oplysninger i sagen. 
 

 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Rikke Wendelbo Selde 
Oversygeplejerske 



Bilag: 7.5. Udtalelse til styrelsen for Patientsikkerhed
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Udtalelse vedr. henvendelse med sagsnummer 35-1111-2610/Ref. 

SECH 

Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord har den 10. maj 2021 anmo-

det ledelsen på Skovstjernen om en udtalelse i forhold til bekymringshenvendelse af 

den 26. april 2021. Bekymringshenvendelsen beskriver en bekymring vedrørende den 

sundhedsfaglige dokumentation og opgavevaretagelse på Skovstjernen. 

 

Som ledelse tager vi naturligvis de kritikpunkter, som rettes mod Skovstjernen, meget 

alvorligt. Vores ønske er, sammen med medarbejderne, at skabe det bedst mulige 

tilbud for borgerne og den bedst mulige arbejdsplads for medarbejderne inden for de 

rammer, vi har for opgaveløsningen. Derfor har vi den 12. maj 2021 afholdt et møde 

med medarbejderne på Skovstjernen, hvor vi sammen har gennemgået bekymrings-

henvendelsen og drøftet mulige udviklingspunkter.  

 

Både på Skovstjernen og på det samlede socialområde i Norddjurs Kommune er der 

siden 2019 gjort flere tiltag med henblik på at styrke arbejdet med sundhedsfaglig 

dokumentation, og derigennem den sundhedsfaglige opgaveløsning.  

 

Nedenfor oplistes de tiltag, vi har gjort forud for bekymringshenvendelsen.    

 

Tiltag på Skovstjernen:  

 Vi har ansat en sygeplejerske som sundhedsfaglig koordinator. Den sundheds-

faglige koordinator indgår ikke i den daglige drift, men gennemgår borgere hver 

dag i forhold til det sundhedsfaglige. Hun sikrer bl.a. igangsættelse af nye ind-

satser med kontakt til eksterne samarbejdspartnere mm. Sygeplejersken er på 

arbejde i dagtimerne mandag- torsdag eller mandag- fredag.  

 Vi har pr 1. april 2021 ansat en social- og sundhedsassistent, der har et særligt 

fokus i forhold til den sundhedsfaglige dokumentation. 

 Medarbejdere, der varetager medicinadministration, deltager i obligatorisk 

medicinkursus, som består af e-learning samt 2-dages kursus med fysisk tilste-

deværelse og efterfølgende introduktion og oplæring lokalt ved den sundheds-

faglige koordinator. 

Afdeling: Skovstjernen, Grenå 

Dato: 20.5.2021 

Reference: Susanne Espersen 

Tlf.: 29 36 58 40 

E-mail: sueh@norddjurs.dk 

  

 

Styrelsen for patientsikkerhed 
Att. Oversygeplejerske Rikke Wendelbo Selde 

 



  

 

2 

 I vagtplanen er der planlagt med, at der er en SOSU-assistent på arbejde hver 

weekend. SOSU-assistenter indgår også i aftenvagter. Såfremt der ikke er en 

assistent på arbejde, er der et samarbejde med AKUT-team i kommunen, som 

kan kontaktes hele døgnet. 

 Der er pr. 12. april 2021 ansat en assisterende leder på Skovstjernen i foreløbigt 

6 måneder for at øge ledelseskapaciteten, bl.a. på sundhedsområdet. 

 I Socialområdet er der udarbejdet sundhedsfaglige kompetence og overdragel-

sesskema for de forskellige faggrupper, som beskriver de sundhedsfaglige op-

gaver de enkelte faggrupper kan oplæres i og der med få delegeret. Der arbej-

des tværfagligt om den sundhedsfaglige opgaveløsning.  

 

 

Tiltag på det samlede socialområde  

På det samlede socialområde er der etableret et sundhedsfagligt netværk (Socialom-

rådets Sundhedsfaglige Netværk, SSN), som har til formål at sikre den sundhedsfaglige 

kvalitet på socialområdets tilbud.  

 

Socialområdets Sundhedsfaglige Netværk skal medvirke til at sikre:  

 at sundhedsloven efterleves, SUL § 138 

 at kvaliteten af de sundhedsfaglige opgaver lever op til kommunens kvalitets-

standarder. 

 at kompetencerne matcher de sundhedsfaglige krav. 

 at Styrelsen for Patientsikkerheds målepunkter for bosteder efterleves 

SSN består af sundhedsfaglige koordinatorer fra de enkelte tilbud, særlig udvalgte 

medarbejdere som fx ergoterapeuter samt udviklingskonsulenterne i området. Derud-

over er der repræsentanter fra Aftaleholder og afdelingsledelse. SSN er et rådgivende 

organ for ledelsen i forhold til at træffe kompetente beslutninger om den tværgå-

ende, sundhedsfaglige opgaveløsning.  

Arbejdet med de sundhedsfaglige opgaver er under fortsat udvikling, og vi har løbende 

opmærksomhed på områder, hvor vi kan forbedre os. 

Nye tiltag på baggrund af bekymringshenvendelsen 

På baggrund af bekymringshenvendelsen og mødet med medarbejderne den 12. maj, 

har ledelsen på Skovstjernen truffet beslutning om yderligere tiltag. Disse er som føl-

ger:  

 

 Der gennemføres nu en intern kommunal audit med det formål at få en status 

på den sundhedsfaglige dokumentation og den bagvedliggende sundhedsfaglige 
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opgaveløsning. Herigennem får vi præciseret, hvor der evt. skal ske et yderli-

gere dokumentationsmæssigt og fagligt kompetenceløft. 

 Som opfølgning aftales der yderligere fire interne kommunale audits det næste 

år.  

 For at understøtte og følge udviklingen afholdes et månedligt status- og opfølg-

ningsmøde med afdelingsleder og udviklingskonsulent i Norddjurs Kommune. 

 Det prioriteres, at den sundhedsfaglige afdelingsleder har en særlig opmærk-

somhed på opgaveløsningen, således det sikres at kvaliteten i den sundheds-

faglige opgave er tilfredsstillende. 

 

Såfremt I har spørgsmål til ovenstående eller andet, er I meget velkomne til at kon-

takte os. 

 

 

Med venlig hilsen  

 

Susanne Espersen, Afdelingsleder 

 

 

Mikael Eggert Jørgen, Aftaleholder 
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Sagsnr. 35-1111-2610/ 

Reference SECH 

T +4572229271 

E  trnord@stps.dk 

Psykiatri & Handicap Øst - Skovstjernen   
Tove Ditlevsens Vej 4   
8500 Grenaa 
 

Anmodning om udtalelse 

Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord, har d. 26. april 2021 
modtaget en bekymringshenvendelse som bl.a. beskriver bekymring omkring den 
sundhedsfaglige dokumentation på Skovstjernen. 
Bekymringshenvendelsen er vedhæftet dette brev.  
 
På baggrund af bekymringshenvendelsen, har Styrelsen for Patientsikkerhed, Til-
syn og Rådgivning Nord, oprettet en tilsynssag med henblik på at oplyse sagen 
yderligere, jf. vores tilsynsforpligtelse i Sundhedsloven. 
Styrelsen anmoder derfor ledelsen på Skovstjernen, om en udtalelse i forhold til det 
vedhæftede som omhandler de sundhedsfaglige forhold og den fremadrettede sik-
ring af patientsikkerheden.  
 
Bekymringshenvendelsen oversendes også til Socialtilsynet. 
 
Udtalelsen bedes sendt til Styrelsen for Patientsikkerhed snarest, og senest 14 dage 
fra dato. 
 
Oplysningerne bedes så vidt muligt sendt elektronisk som SIKKER post på 
trnord@stps.dk, digitalt på CVR nr. 37105562. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Rikke Wendelbo Selde 
Oversygeplejerske 
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 Palliative indsatser 

Samarbejdsaftale under Sundhedsaftalen
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1. Formål med samarbejdsaftalen 
 
Formålet med denne samarbejdsaftale er at sikre en sammenhængende palliativ 
indsats på tværs af sektorerne for patienterne og de pårørende og ikke mindst sikre, at 
patienterne tilbydes en palliativ indsats, som tager udgangspunkt i de behov og 
ønsker, den enkelte patient har. 
 
Samarbejdsaftalen anvender WHO's definition på palliation "Den palliative indsats har 
til formål at fremme livskvaliteten hos patienter og familier, som står over for de 
problemer, der er forbundet med livstruende sygdom, ved at forebygge og lindre 
lidelse gennem tidlig diagnosticering og umiddelbar vurdering og behandling af smerter 
og andre problemer af både fysisk, psykisk, psykosocial og åndelig art1". 
 
Samarbejdsaftalen omfatter alle patienter uanset alder, diagnose og social baggrund, 
som har en livstruende eller livsbegrænsende (for børn og unge) sygdom. Patienterne 
er i den tidlige og sene palliative fase samt i den terminale fase. Den palliative indsats 
begynder således, når patienten får diagnosticeret en livstruende sygdom2. Derudover 
omfatter samarbejdsaftalen de pårørende og de behov, de pårørende har. 
 
Det er centralt for samarbejdsaftalen, at hospital, kommune, hospice og praktiserende 
læge inddrager patienten og de pårørende og de ønsker, de har, når den palliative 
indsats tilrettelægges. Patientens selvbestemmelse skal sikres, så længe det er muligt 
og ønskeligt for patienten, og samtidig skal sundhedspersonalet være klar til at træffe 
beslutninger for patienten i samarbejde med de pårørende, når patienten ikke længere 
magter at gøre det selv.  
 
Konkret vil vi med samarbejdsaftalen: 

 Skabe lighed i adgangen til de palliative indsatser for målgruppen uanset 
diagnose eller social baggrund 

 Understøtte at de patienter, der har behov for en palliativ indsats, løbende og 
systematisk får vurderet deres behov og får en palliativ indsats svarende til 
deres ønsker og behov, på det rette specialiseringsniveau 

 Understøtte at patienterne og de pårørende bliver inddraget i forløbet og 
tilrettelæggelsen heraf   

 Skabe en fælles faglig ramme og indhold for området 
 Understøtte synergien og sammenhængen mellem tilbuddene  
 Understøtte den fremadrettede kvalitet og udvikling, herunder it til 

dokumentation og tværsektoriel kommunikation 

 
 
 
1 Anbefalinger for den palliative indsats, side 6, Sundhedsstyrelsen 2017. Se side 6 i anbefalingerne for 
uddybning af WHO's definition.  
2 Se figur 1, side 4 i Rigsrevisionens rapport fra 2020. Figuren viser sammenhængen mellem den 
sygdomsrettede indsats og den palliative indsats i et patientforløb. 
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Samarbejdsaftalen beskriver, hvordan kommuner, hospitaler, hospicer og 
praktiserende læger samarbejder med og om patienter og pårørende om den palliative 
indsats i Region Midtjylland. Aktørerne har et fælles ansvar for at sikre gode, 
sammenhængende forløb for patienterne. Samarbejdsaftalen beskriver endvidere 
hvilke opgaver, aktørerne har og hvordan, civilsamfundet inddrages i den palliative 
indsats.  
 
Sundhedsstyrelsen har udgivet "Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i 
forbindelse med kræft, 2018", "Anbefalinger for den palliative indsats, 2017" og 
"Anbefalinger for palliative indsatser til børn, unge og deres familier, 2018". Derudover 
har kommunerne og regionen indgået ny Sundhedsaftale for 2019-2023. 
Samarbejdsaftalen om palliation er udarbejdet på baggrund af Sundhedsstyrelsens 
publikationer og Sundhedsaftalens visioner om at understøtte en tilgang til patienten, 
som styrker dennes integritet og selvbestemmelse. Samarbejdsaftalen erstatter 
"Sundhedsaftale om samarbejde om den palliative indsats i Region Midtjylland", som 
blev indgået i 2011. Samarbejdsaftalen er et tillæg til Sundhedsaftalen. 
 
 

2. Begrebsafklaring 
 
2.1. Patient vs. borger 
Arbejdsgruppen bag samarbejdsaftalen har valgt at anvende begrebet "patient" 
fremfor "borger" som en fælles betegnelse for målgruppen uanset, om indsatsen 
foregår i regionalt eller kommunalt regi. Begrundelsen herfor er, at målgruppen lider af 
en livstruende sygdom.  
 
 
2.2. Sundhedspersonale 
Arbejdsgruppen bag samarbejdsaftalen har valgt at anvende begrebet 
"sundhedspersonale" om de medarbejdere på hospitalerne, hospicerne og i 
kommunerne, der arbejder med målgruppen. Begrebet dækker over sygeplejersker, 
læger, social- og sundhedsassistenter/hjælpere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, 
diætister mm. 
 
 
2.3. Tidlig opsporing af behov for palliativ indsats 
Det anbefales, at sundhedspersonalet tager udgangspunkt i forskellige redskaber, når 
de taler med patienterne for at identificere patienter med behov for en palliativ indsats 
og de konkrete behov, patienterne har. 
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2.3.1 Identifikation af patienter med palliative behov -  
overraskelsesspørgsmålet og SPICT 
Sundhedspersonalet i kommunen og på hospitalet og praktiserende læge skal tidligt 
kunne identificere de patienter, der har behov for en palliativ indsats. Det er vigtigt at 
arbejde systematisk med at identificere patienter med palliative behov, så tidligt som 
muligt i sygdomsforløbet. Sundhedspersonalet, som arbejder med patienter med 
livstruende sygdomme, bør kunne vurdere, om en patient kan have palliative behov, 
allerede når diagnosen stilles eller ved forværring af kendt sygdom.  
 
Det anbefales, at sundhedspersonalet i den forbindelse stiller sig selv 
overraskelsesspørgsmålet: "Ville det overraske mig, hvis denne patient dør af sin 
sygdom inden for de næste 6-12 måneder?". 
 
Supportive & Palliative Care Indicators Tool (SPICT)3 er et redskab, som er udviklet til 
at understøtte sundhedspersonalet med at identificere patienter med basale palliative 
behov. Redskabet er en metode til at identificere de patienter med livstruende 
sygdomme, som går fra en fase med langvarig sygdom til en fase, hvor der er behov 
for et større fokus på symptomlindring.  
 
Det anbefales, at der i kommunale sundhedstilbud, i almen praksis og på hospitaler er 
kendskab til redskaber som overraskelsesspørgsmålet og SPICT, der kan understøtte 
en tidlig og rettidig identifikation af patienter med palliative behov. 
 
 
2.3.2 Identificere patientens palliative behov - EORTC-QLQ-C15-PAL 
Sundhedspersonalet i kommunen, på hospitalet, på hospice og praktiserende læge skal 
sammen med patienten og evt. de pårørende klarlægge patientens behov for palliativ 
indsats.  
 
Samarbejdsaftalen anbefaler, at patienten udfylder symptomscreeningsredskabet 
EORTC-QLQ-C15-PAL4 . Skemaet kan eventuelt udfyldes sammen med 
sundhedspersonalet, og det kan udfyldes ved behov flere gange i forløbet. Det 
anbefales, at redskabet anvendes systematisk ved første møde med patienten og 
derefter ved overgange (eksempelvis indlæggelse, udskrivelse og henvisning til Enhed 
for Lindrende Behandling og hospice. Skemaet er et vigtigt redskab til at identificere 
hvilke behov, patienten vurderer selv at have. Det kan anvendes både på det basale 
niveau og det specialiserede niveau. 
 

 
 
 
3 Link til SPICT: https://www.rehpa.dk/2018/12/14/nyt-skema-skal-hjaelpe-med-at-identificere-mennesker-
med-palliative-behov/  
4 Link til EORTC-QLQ-C15-PAL: https://www.sundhedsaftalen.rm.dk/siteassets/om-
sundhedsaftalen/delaftale/palliation/eortc-skema.pdf  

https://www.rehpa.dk/2018/12/14/nyt-skema-skal-hjaelpe-med-at-identificere-mennesker-med-palliative-behov/
https://www.rehpa.dk/2018/12/14/nyt-skema-skal-hjaelpe-med-at-identificere-mennesker-med-palliative-behov/
https://www.sundhedsaftalen.rm.dk/siteassets/om-sundhedsaftalen/delaftale/palliation/eortc-skema.pdf
https://www.sundhedsaftalen.rm.dk/siteassets/om-sundhedsaftalen/delaftale/palliation/eortc-skema.pdf


7 

Besvarelsen af skemaet er et vigtigt element, når patienten, de pårørende og 
sundhedspersonalet sammen planlægger den palliative indsats. 
 
Sundhedspersonalet i kommunen, på hospitalet, på hospice og praktiserende læge bør 
kende symptomscreeningsredskabet.  
 
 
2.3.3 Samtaleguide 
Samarbejdsaftalen anbefaler, at sundhedspersonalet (i kommunen, på hospitalet og 
den praktiserende læge) anvender samtaleguiden5, når de taler med patienten om 
dennes behov og forventninger for det videre forløb. Samtaleguiden er en tilgang til, 
hvordan sundhedspersonalet kan tale med patienten om de behov, patienten har. 
Målet er at yde pleje og behandling, som er baseret på patientens medindflydelse, 
ønsker og behov.  
 
De 6 S'er Selvbillede, Selvbestemmelse, Sociale relationer, Symptomlindring, 
Sammenhæng og Strategier6 danner grundlaget for samtaleguiden og giver et billede 
af det hele menneske. 
 
 
2.4. Niveauer for palliativ indsats 
Den palliative indsats udføres på basalt niveau og/eller specialiseret niveau. Det er 
patientens samlede sygdomsbillede, kompleksiteten af palliative problemstillinger og 
helbredstilstand, som afgør, om patienten skal have en palliativ indsats på basalt 
og/eller specialiseret niveau.  
 
Den palliative indsats på basalt niveau varetages: 

 På hospitalet af sundhedspersonale, som ikke er ansat i Enhed for lindrende 
behandling 

 I eget hjem, på plejehjem eller på en kommunal korttidsplads af 
sundhedsfagligt uddannet personale i kommunerne og praktiserende læge 

 
Den palliative indsats på specialiseret niveau varetages: 

 
 
 
5 Samtaleguiden fra Randers Klyngen: https://www.sundhedsaftalen.rm.dk/siteassets/om-
sundhedsaftalen/delaftale/palliation/2021/samtaleguide-fra-randers.pdf 
6 Samtaleguiden er beskrevet af udviklingssygeplejerske på Hospice Djursland Annegrete Venborg i: 

 Artiklen "En særlig tilgang ved forestående død", Sygeplejersken 2, 2013, side 70-84 
 Bogen "S-tilgang i palliation - hvad, hvorfor og hvordan?", København: Books on Demand GmbH, 

2016 
 
Randersklyngens "Sundhedsstrategisk ledelse, Laboratorium 9 "Når hjemmet er ønsket om det sidste 
levested" beskriver samtaleguiden med udgangspunkt i Annegrete Venborgs arbejde.  
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 På hospitalet af personale fra Enhed for lindrende behandling (dog oftest i 
samarbejde med hospitalsafdelingen, hvor patienten er indlagt eller på et 
palliativt sengeafsnit) 

 På hospice af personalet på hospice og læger, som er tilknyttet hospice 
 I eget hjem, på plejehjem eller på en kommunal korttidsplads af Enhed for 

lindrende behandling i samarbejde med hjemmesygeplejen og praktiserende 
læge 

Opgaver i forbindelse med palliativ indsats på basalt og specialiseret niveau er 
beskrevet i flowdiagram.  
 
 
2.5. Afdækning af patientens ønsker for fremtidig pleje, 
behandling og forløb - Advance Care Planning/ACP 
Sundhedspersonalet i kommunerne og på hospitalerne og praktiserende læge skal tale 
med patienten for at afklare patientens ønsker til behandling og pleje i den sidste tid 
samt hvor patienten ønsker at dø, og på denne baggrund tilrettelægge behandlingen, 
så patientens ønsker i videst muligt omfang efterkommes. Parterne aftaler, hvem der 
gennemfører samtalen med den pågældende patient. 
 
Ofte er der tale om en proces, hvor der gennem behandlingsforløbet er brug for 
kommunikation, ofte i flere samtaler om svære og følsomme emner, hvor patientens 
ønsker søges afklaret, og hvor de drøftes i forhold til de muligheder, der er i 
sundhedsvæsenet.  
 
Patientens ønsker til fremtidig pleje og behandling bør være kendte for 
sundhedspersonalet og de pårørende.  
 
Samarbejdsaftalen anbefaler, at sundhedspersonalet i kommunerne og på hospitalerne 
anvender redskabet ACP, når de taler med patienten om dennes ønsker. ACP er et 
anerkendt redskab til at opnå den nødvendige afklaring af patientens ønsker. 
Samtalens elementer fremgår af dette link: 
https://www.sundhedsaftalen.rm.dk/siteassets/om-
sundhedsaftalen/delaftale/palliation/2021/acp.pdf. 
 
Konklusionen af ACP-samtalen udveksles på tværs af sektorerne. 
 
 
2.6. Behandlingstestamente 
I forbindelse med afklaring af patientens ønsker til fremtidig pleje, behandling og 
dødssted kan patienten beslutte at oprette et behandlingstestamente, hvor patienten 
fravælger livsforlængende behandling, herunder genoplivning ved hjertestop. Alle 
personer over 18 kan oprette et behandlingstestamente. Det er ikke en forudsætning, 
at man er i et palliativt forløb.  
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Sundhedspersoner i alle sektorer har, når det er relevant, pligt til at undersøge, om en 
varigt inhabil patient har oprettet et behandlingstestamente. Oplysninger kan tilgås via 
FMK- Online – ”Livs-/Behandlingstestamente”. 
 
Alle tilkendegivelser i et behandlingstestamente er bindende for alle sundhedspersoner, 
når en læge vurderer, at testamentet er trådt i kraft. 
 
 
2.7. Åben kontakt/indlæggelse 
Patientens stamafdeling bør tildele patienten en åben kontakt/åben indlæggelse. Ved 
behov for kontakt afdækker stamafdelingen, om henvendelsen kan håndteres 
telefonisk, via video eller ambulant, eller om patienten skal indlægges. Indlæggelsen 
vil i så fald ske direkte i stamafdelingen eller anden relevant afdeling uden om de 
sædvanlige henvisnings- og visitationsprocedurer. 
 

 
3. Ansvarsfordeling 
Fundamentet for samarbejdsaftalen er, at hospitalerne (herunder enhederne for 
lindrende behandling), hospicerne, de praktiserende læger og kommunerne har et 
fælles ansvar for patientforløbet. De skal derfor hurtigst muligt i det enkelte forløb 
aftale, hvem der konkret har ansvaret for de opgaver, der kan varetages af flere 
aktører og informere patienten og de pårørende om, hvem der har ansvaret for hvilke 
indsatser. 
  
Et særligt opmærksomhedspunkt er, at aktørerne aftaler, hvem patienten og de 
pårørende kan kontakte, hvis de får spørgsmål undervejs i forløbet. Det er vigtigt, at 
patienten og de pårørende altid ved, hvem de kan kontakte.  
 
Parternes opgaver beskrives nærmere i samarbejdsaftalen og i flowdiagrammet. 
Opgaverne tager afsæt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger om palliative indsatser. 
 
 
3.1. Hospitalernes ansvar 
 
3.1.1 Hospitalerne 
Hospitalerne varetager den palliative indsats på basisniveau, når det vurderes, at en 
patient har palliative behov.  
 
Hospitalerne er ansvarlige for: 

 At sikre tidlig og rettidig identifikation af patienter med palliative behov ved 
eksempelvis at anvende "Overraskelsesspørgsmålet" og SPICT 
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 At opspore behandlingskrævende palliative symptomer/problemstillinger så 
tidligt som muligt ved hjælp af eksempelvis symptomscreeningsskemaet 
”EORTC-QLQ-C15-PAL” 

 At yde lindrende behandling til patienten 
 At afdække patientens ønsker til pleje, behandling og dødssted, eksempelvis 

ved en ACP-samtale 
 At yde omsorg og støtte til de pårørende både under og efter det palliative 

forløb 
 At henvise patienten til Enhed for lindrende behandling, hvis patienten har 

behov for en specialiseret indsats, jf. de nationale visitationskriterier7 
 At henvise patienten til hospice, hvis patienten opfylder betingelserne herfor, jf. 

de nationale visitationskriterier8 
 At tildele patienten en åben indlæggelse/åben kontakt, hvis der er en lægefaglig 

begrundelse herfor 
 At modtage patienter, som har en åben kontakt/åben indlæggelse, hvis 

patientens problemstilling ikke kan håndteres telefonisk, via video eller 
ambulant 

 At tilbyde palliativ fysioterapi og palliativ ergoterapi til indlagte patienter og 
udarbejde genoptræningsplan til de patienter, der har behov herfor 

 At sikre kommunikation med kommunen og praktiserende læge om patientens 
behov  

 At vejlede patienter og pårørende om, hvor de kan søge hjælp til psykiske og 
eksistentielle problemstillinger 

 At udskrive patienten, jf. Samarbejdsaftalen om den gode indlæggelse og 
udskrivning 

 
3.1.2. Enhederne for lindrende behandling 
Enhederne for lindrende behandling har til opgave at yde en specialiseret tværfaglig 
palliativ indsats i patientens eget hjem/plejecenter og på hospitalet. 
 
Enhederne for lindrende behandling er ansvarlige for: 

 At yde lindrende behandling til patienten og støtte til de pårørende 
 At opspore behandlingskrævende palliative symptomer/problemstillinger så 

tidligt som muligt ved hjælp af eksempelvis symptomscreeningsskemaet 
”EORTC-QLQ-C15-PAL” 

 At afdække patientens ønsker til pleje, behandling og dødssted, eksempelvis 
ved en ACP-samtale 

 At planlægge og koordinere den palliative indsats og samarbejdet sektorerne 
imellem i den enkelte patients forløb 

 At yde omsorg og støtte til de pårørende både under og efter det palliative 
forløb 

 At samarbejde med praktiserende læge og hjemmesygeplejen om den 
pågældende patient 

 At tilbyde uddannelse og vidensformidling til basispersonale i region og 
kommune 

 
 
 
7 Nationale visitationskriterier til specialiserede palliative enheder:  
http://www.dmcgpal.dk/files/visitation/natvisitationskriteriernov2017.pdf 
8 Nationale visitationskriterier til specialiserede palliative enheder:  
http://www.dmcgpal.dk/files/visitation/natvisitationskriteriernov2017.pdf 
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 At medvirke til at uddanne fagområdespecialister i den palliative indsats 
 At yde rådgivning til sundhedsprofessionelle og øvrig fagprofessionelle, der 

varetager basale palliative indsatser vedrørende konkrete patienter 
 At indgå i forskning og udvikling i varetagelsen af de specialiserede indsatser 

Praktiserende læge eller hospitalslæger kan henvise patienter med livstruende sygdom 
med komplicerede problemstillinger af fysisk, psykologisk, socialt og/eller 
åndelig/eksistentiel karakter til Enhederne for lindrende behandling. Indsatsen kan 
kombineres med livsforlængende palliativ behandling. Patienten skal være informeret 
om sygdommens karakter og skal vide, at indsatsen vil være lindrende pleje og 
behandling. Patienten skal endvidere selv ønske tilknytning til Enhed for lindrende 
behandling. Første konsultation med patienten tilstræbes max. 10 dage efter 
henvisningen er modtaget. 
 
 
3.2. Hospicernes ansvar 
Hospicerne har til opgave at yde en specialiseret tværfaglig palliativ indsats til 
patienter med livstruende sygdom. Patienterne kan udskrives til eget hjem, hvis de 
kommer i en stabil fase.  
 
Hospicerne er ansvarlige for: 

 At opspore behandlingskrævende palliative symptomer/problemstillinger så 
tidligt som muligt ved hjælp af eksempelvis symptomscreeningsskemaet 
”EORTC-QLQ-C15-PAL” 

 At yde en lindrende indsats til patienterne 
 At yde omsorg og støtte til de pårørende både under og efter det palliative 

forløb 
 At tilbyde uddannelse og vidensformidling til basispersonale i region og 

kommune 
 At initiere tiltag rettet mod den almene borger omkring eksistentielle 

spørgsmål, muligheder og viden om den sidste levetid 
 At udvikle den palliative indsats generelt  

Praktiserende læge eller hospitalslæger kan henvise patienter ud fra følgende kriterier, 
som alle skal være opfyldt, jf. de nationale henvisningskriterier9: 
 

 Behandling med helbredende sigte skal være ophørt og patienten opfylder 
betingelserne for udfærdigelse af terminalerklæring 

 Behandlingsniveauet skal være afklaret og det er ønskeligt, at der ved en 
forudgående samtale er informeret om, at sygdommen er fremskreden på en 
måde, at forsøg på genoplivning ved hjertestop kun i yderst sjældne tilfælde vil 
være til gavn for patienten 

 Patienten skal være informeret om andre muligheder for støtte og ophold 

 
 
 
9 Nationale visitationskriterier til specialiserede palliative enheder:  
http://www.dmcgpal.dk/files/visitation/natvisitationskriteriernov2017.pdf 
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 Patienten må være bekendt med, at hvis indlæggelsen har ført til optimal 
symptomlindring, således at patienten vurderes at være i en stabil fase, vil 
udskrivelse fra hospice finde sted 
 
 

3.3. Den praktiserende læges ansvar 
Den praktiserende læge er i samarbejde med hjemmesygeplejen ansvarlig for den 
palliative behandling på basisniveau, når patienten befinder sig i eget hjem eller på 
plejecenter.  
 
Den praktiserende læge er ansvarlig for:  

 At sikre tidlig og rettidig identifikation af patienter med palliative behov ved 
eksempelvis at anvende "Overraskelsesspørgsmålet" og SPICT 
At opspore behandlingskrævende palliative symptomer/problemstillinger så 
tidligt som muligt ved hjælp af eksempelvis symptomscreeningsskemaet 
”EORTC-QLQ-C15-PAL” 

 At være ansvarlig for den basale palliative behandling 
 At være tovholder 
 At samarbejde med Enhed for lindrende behandling og hjemmesygeplejen om 

den pågældende patient 
  
 At deltage i planlægningsmøder 
 At afdække patientens ønsker til pleje, behandling og dødssted, eksempelvis 

ved en ACP-samtale 
 At yde omsorg og støtte til de pårørende både under og efter det palliative 

forløb 
 At henvise patienten til Enhed for lindrende behandling eller hospice, hvis 

patienten opfylder betingelserne herfor 

 
3.4. Kommunernes ansvar 
Sundhedspersonalet er i samarbejde med praktiserende læge og eventuelt Enhed for 
lindrende behandling ansvarlig for den palliative pleje af og omsorg for patienten i 
patientens eget hjem. Patientens tilstand kan fordre indsatser på basalt såvel som 
specialiseret niveau. Der skal således altid tilknyttes sygeplejefaglige kompetencer i et 
palliativt forløb.  
 
Sundhedspersonalet er ansvarlig for:  

 At bistå patienten i kontakt med andre aktører 
 At sikre tidlig og rettidig identifikation af patienter med palliative behov ved 

eksempelvis at anvende "Overraskelsesspørgsmålet" og SPICT 
 At opspore behandlingskrævende palliative symptomer/problemstillinger så 

tidligt som muligt ved hjælp af eksempelvis symptomscreeningsskemaet 
”EORTC-QLQ-C15-PAL” 

 At koordinere patientens pleje- og behandlingsforløb i den primære sektor og 
mellem primær og sekundær sektor samt holde praktiserende læge orienteret 
herom 

 At tildele patienten en kontaktperson/et kontaktteam 
 At vurdere ændringer i plejebehovet hos patienten 
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 At planlægge justeringer af den palliative pleje og behandling i samråd med den 
praktiserende læge og eventuelt i samarbejde med Enhed for lindrende 
behandling 

 At samarbejde med Enhed for lindrende behandling og praktiserende læge om 
den pågældende patient 

 At tilbyde rehabilitering til patienten 
 At yde omsorg og støtte til de pårørende både under og efter det palliative 

forløb 
 At afdække patientens ønsker til pleje, behandling og dødssted, eksempelvis 

ved en ACP-samtale 
 At koordinere og deltage i planlægningsmøde 

Derudover er kommunerne ansvarlige for: 
 At tilbyde palliativ fysioterapi og palliativ ergoterapi til de patienter, der har 

behov herfor 
 At vejlede patienter og pårørende om, hvor de kan søge hjælp til psykiske og 

eksistentielle problemstillinger 

Da et palliativt forløb kan strække sig over lang tid, er det også kommunens 
overordnede ansvar at sikre en koordineret og sammenhængende indsats for patienter 
i et palliativt forløb. Patienter i palliativt forløb kan derfor også være tilknyttet en 
socialrådgiver eller have kontakt til jobcenter i forhold til arbejdsmarkedstilknytning 
m.v. 
 

 
4. Opgaver, voksne med behov for palliativ 
indsats  
Følgende af aftalt på voksenområdet: 
 
 
4.1. Kommunikation mellem sektorerne 
Grundet de mange aktører, der er inddraget i de palliative indsatser, stilles der store 
krav til et velfungerende samarbejde på tværs af sektorer samt klar ansvarsfordeling 
af indsatserne. EORTC-QLQ-C15-PAL og ACP besvarelserne skal tidstro følge patienten 
ved alle sektorovergange. 
 
Alle involverede aktører er ansvarlige for de indsatser de iværksætter, herunder 
ansvarlige for at koordinere indsatsen og informere de andre aktører, når der sker 
ændringer i patientens tilstand. 
 
4.1.1 Kommunikation ved udskrivelse 
I god tid inden udskrivelsen adviseres den modtagende kommune og den 
praktiserende læge elektronisk, jf. Samarbejdsaftalen om den gode indlæggelse og 
udskrivelse. Dette bør følges op af direkte kommunikation (telefon, videosamtale). Det 
aftalte behandlingsniveau skal formidles videre. 
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4.1.2. Planlægningsmøder 
Der bør aftales planlægningsmøder, hvor de forskellige relevante aktører fra hospital, 
hospice, praktiserende læge, kommune samt patienten og dennes pårørende mødes 
fysisk i patientens eget hjem eller virtuelt. Formålet med planlægningsmøderne er at 
koordinere indsatserne med henblik på at skabe kontinuitet i patientforløbet, aftale 
ansvarsfordeling og navngiven kontaktperson samt afdække de behov, patienten og de 
pårørende har.  
 
4.1.3. Behandlingsplan 
Den/de ansvarlige sundhedsprofessionelle bør udarbejde en behandlingsplan for 
patienten og en beskrivelse af, hvordan tilstanden kan udvikle sig, og hvilken indsats, 
der i så fald kan være relevant. Målsætninger og behandlingsplan skal være 
forventningsafstemt med patienten og dennes pårørende og skal også fungere som 
redskab for dem.  
 
Forløbet dokumenteres i den almindelige journalføring, sygepleje- og 
omsorgsjournaler, udskrivningsbrev/epikriser og eventuel statusrapport.  
 
4.1.4. Fravalg af genoplivning 
Senest når en behandlingsansvarlig læge udsteder en terminalerklæring på baggrund 
af patientens situation, skal lægen vurdere, om der er grundlag for at fravælge 
genoplivning og livsforlængende behandling samt journalføre dette og sikre, at det 
videregives til alle aktuelle sundhedspersoner. Vurderingen bør løbende aktualiseres10.  
 
Det er vigtigt at aftaler om fravalg af genoplivning overholdes i transporten mellem 
sektorerne. Det er et krav, at der foreligger en skriftlig tilkendegivelse fra den 
behandlingssansvarlige læge, hvis der ikke skal foretages genoplivning på en given 
patient.    
 
Dokumentation over for ambulancepersonalet kan ske på følgende måder:  

 Personale kan fremvise elektronisk dokumentation fra behandlingsansvarlig 
læge f.eks. korrespondancebrev. Ambulancepersonalet har mulighed for at tage 
et billede 

 Den lægefaglige skriftlige beslutning kan printes i papirform og opbevares i 
patientens hjem. Patienten eller de pårørende kan fremvise printet  

 Blanket/køreseddel underskrevet af læge kan anvendes og må gerne ligge klar i 
hjemmet, da det er gældende for det aktuelle sygdomsforløb. Kan medgives fra 
hospital eller praktiserende læge 

 

 
 
 
10 Se: Kommunikation om fravalg af livsforlængende behandling og genoplivningsforsøg ved indlæggelse, 
udskrivelse, ambulante forløb og transport, regional retningslinje 

http://e-dok.rm.dk/edok/Admin/GUI.nsf/Desktop.html?open&openlink=http://e-dok.rm.dk/edok/enduser/portal.nsf/Main.html?open&unid=XA7AB5C70464B73DEC125851B00428078&level=FSTB&dbpath=/edok/editor/RM.nsf/&windowwidth=1100&windowheight=600&windowtitle=S%25F8g
http://e-dok.rm.dk/edok/Admin/GUI.nsf/Desktop.html?open&openlink=http://e-dok.rm.dk/edok/enduser/portal.nsf/Main.html?open&unid=XA7AB5C70464B73DEC125851B00428078&level=FSTB&dbpath=/edok/editor/RM.nsf/&windowwidth=1100&windowheight=600&windowtitle=S%25F8g
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4.2. Palliativ beredskabsvagt 
I dagtiden kan praktiserende læge så vel som hospitalets læger, terapeuter og 
hjemmesygeplejersker kontakte Enhed for lindrende behandling vedrørende specifikke 
og generelle problemstillinger. 
 
Bagvagter og vagtlæger samt hjemmesygeplejersker til patienter, der er tilknyttet 
Enhed for lindrende behandling, kan kontakte den palliative beredskabsvagt uden for 
dag tid angående palliative problemstillinger. Kontaktoplysninger: Palliativ 
beredskabsvagt i Region Midtjylland, regional retningslinje. 
 
Adgangen til at kunne kontakte den palliative beredskabsvagt ændres således fra 
tidligere praksis i og med, at hjemmesygeplejerskerne får direkte adgang til at 
kontakte den palliative beredskabsvagt. Det skal evalueres efter et år, om denne 
ændring har givet anledning til en ændring i antallet af henvendelser til den palliative 
beredskabsvagt.  
 
 
4.3. Opfølgning efter dødsfald 
Mange pårørende oplever en følelsesmæssig belastning, ansvar og arbejdsbyrde, når 
en nærtstående person er alvorlig syg. De er derfor en udsat gruppe, som det er 
væsentligt, at personalet er opmærksom på i forhold til støtte og omsorg både op til og 
efter dødsfald. Personalet skal være opmærksom på, at nogle efterlevende kan have 
behov for opfølgning umiddelbart efter dødsfaldet, mens andre efterlevende kan have 
behov for opfølgning på et senere tidspunkt11 12. 
 
Sorgintervention omfatter den professionelle hjælp, som efterlevende opsøger eller 
tilbydes, og er bl.a. defineret som en integreret del af sundhedssystemets palliative 
indsats. Det fremgår af ”Sundhedsstyrelsens nationale anbefalinger for 
sundhedspersoners møde med pårørende til alvorligt syge” og af de mere overordnede 
anbefalinger i ”Anbefalinger for den palliative indsats”. 
 
For at sikre systematik omkring sorgintervention skal det sted, hvor dødsfaldet sker 
gøre følgende: 
 

 Afklare med de pårørende, om de ønsker en samtale som opfølgning efter 
dødsfald, og hvem de i givet fald ønsker at tale med  

 Give de andre involverede parter besked om, hvem de efterlevende ønsker at 
tale med   

 
 
 
11 Klinisk retningslinje: Tidlig sorgsstøtte. http://www.dmcgpal.dk/files/sorg_221020.pdf 
12 Pjecen "Sorg – Information til efterlevende" fra Aarhus Kommune kan anvendes som inspiration: 
https://www.sundhedsaftalen.rm.dk/siteassets/om-sundhedsaftalen/delaftale/palliation/2021/sorg---
pjece.pdf  

http://e-dok.rm.dk/edok/Admin/GUI.nsf/Desktop.html?open&openlink=http://e-dok.rm.dk/edok/enduser/portal.nsf/Main.html?open&unid=XEDB2CCF84362920EC1258479002370BF&level=FSTB&dbpath=/edok/editor/RM.nsf/&windowwidth=1100&windowheight=600&windowtitle=S%25F8g
http://e-dok.rm.dk/edok/Admin/GUI.nsf/Desktop.html?open&openlink=http://e-dok.rm.dk/edok/enduser/portal.nsf/Main.html?open&unid=XEDB2CCF84362920EC1258479002370BF&level=FSTB&dbpath=/edok/editor/RM.nsf/&windowwidth=1100&windowheight=600&windowtitle=S%25F8g
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 Sikre etablering af denne kontakt 

 
4.4. Kompetenceudvikling  
Hospitalerne, hospicerne og kommunerne skal sikre, at de rette kompetencer er til 
stede i forhold til at kunne varetage den palliative indsats13.  
 
4.4.1. Basalt niveau 
Det anbefales, at kommunerne og hospitalernes sengeafsnit og ambulatorier har ansat 
uddannede palliative nøglepersoner (sygeplejersker, læger, fysioterapeuter og/eller 
ergoterapeuter på basalt niveau) i et antal, der er rimeligt i forhold til 
kommunens/sengeafsnittets størrelse. Nøglepersonerne kan eksempelvis uddannes via 
nøglepersonuddannelsen, som udbydes i den østlige og vestlige del af regionen, eller 
via diplomuddannelser. Nøglepersonerne er med til at sikre, at den palliative indsats 
forbedres og, at der kan gives faglig sparring til kollegerne og mellem sektorerne.  
 
Nøglepersonerne skal 

 Kunne anvende og undervise i anvendelsen af "Overraskelsesspørgsmålet", 
SPICT og EORTC-QLQ-C15-PAL og ACP-samtale 

 Kunne påtage sig og fungere som rollemodel og ressourceperson i forhold til 
undervisning og vejledning af andre kollegaer  

 Kunne vurdere behov for inddragelse af ekspertviden fra Enhed for lindrende 
behandling og hospice 

 Kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med praktiserende læger, psykologer, 
fysioterapeuter, ergoterapeuter, socialrådgivere og præster i lokalområdet 

 Kunne analysere og vurdere etiske dilemmaer i den palliative indsats og de 
sorgreaktioner, der forekommer hos patient og pårørende 

 Erhverve forudsætninger for at holde deres viden ajour, blandt andet ved at 
deltage i netværksgrupper, temadage, relevante kurser, kongresser samt efter- 
og videreuddannelser 

 
Klyngerne kan indgå i et samarbejde i relation til fælles kompetenceudvikling på det 
basale niveau. 
 
 
4.4.2. Specialiseret niveau 
På det specialiserede niveau (enheder for lindrende behandling og hospicer) anbefales 
det, at størstedelen af sygeplejerskerne og terapeuterne har en palliativ efter-
/videreuddannelse på minimum diplomniveau med henblik på at være 

 
 
 

13 Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats (DMCG-PAL) har udarbejdet 
kompetenceprogrammer for hhv. ergoterapeuter, præster, socialrådgivere, fysioterapeuter, social- og 
sundhedsassistenter og sygeplejersker, hvor bl.a. kompetenceniveauer beskrives uddybende. Dansk 
selskab for palliativ medicin har udarbejdet kompetenceprogram for læger. 
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fagområdegodkendte specialister. Derudover anbefales det, at nogle af dem har en 
kandidat eller master, evt. med henblik på en ph.d. grad.  
 
Det er endvidere vigtigt, at kommunernes sundhedspersonale kan identificere 
patienter, som har behov for en palliativ indsats, og yde lindrende behandling, men 
som ikke er i behandling på et hospital.  
  
 
4.5. Organisering af samarbejdet 
Det anbefales, at der afholdes 2 netværksmøder årligt i hver klynge14 med følgende 
deltagerkreds: Ressourcepersoner/koordinatorer fra kommuner, hospitaler, Enhed for 
lindrende behandling og hospicer samt praksiskonsulenter. Målet med 
netværksmøderne er, at ressourcepersonerne kan medvirke til fortsat udvikling af den 
palliative indsats i Region Midtjylland for at forbedre terminal og palliativ pleje, 
behandling og omsorg for det alvorligt syge og døende menneske og de pårørende. 
Enhed for lindrende behandling har sammen med hospicet i klyngen ansvaret for at 
afholde netværksmøderne. Invitationer til mødernes sendes med kopi til ledelserne.  
 
 
5. Opgaver, børn og unge med behov for 
palliativ indsats 
Samarbejdsaftalen beskriver palliative indsatser til børn og unge med livstruende eller 
livsbegrænsende sygdom samt støtte og aflastning til deres forældre og søskende 
undervejs i sygdomsforløbet. Centrale begreber beskrives på 
dette:https://www.sundhedsaftalen.rm.dk/siteassets/om-
sundhedsaftalen/delaftale/palliation/2021/centrale-begreber-i-forhold-til-palliativ-
indsats-til-born-og-unge.pdf. 
 
Følgende er aftalt på børne-ungeområdet: 
 

 
 
 
14 Der er følgende 5 klynger i Region Midtjylland: 

 Horsensklyngen: Regionshospitalet Horsens, Hedensted Kommune, Horsens Kommune, Odder 
Kommune og Skanderborg Kommune 

 Midtklyngen: Hospitalsenheden Midt, Silkeborg Kommune, Skive Kommune og Viborg Kommune 
 Randersklyngen: Regionshospitalet Randers, Favrskov Kommune, Norddjurs Kommune, Randers 

Kommune og Syddjurs Kommune 
 Vestklyngen: Hospitalsenheden Vest, Herning Kommune, Holstebro Kommune, Ikast-Brande 

Kommune, Lemvig Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og Struer Kommune 
 Aarhusklyngen: Aarhus Universitetshospital, Aarhus Kommune og Samsø Kommune 
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5.1. Palliativ indsats på basalt niveau til børn og unge 
Basal palliativ indsats til børn, unge og deres familier ydes af sundhedspersonale i de 
dele af sundhedsvæsenet, der ikke har palliation som sin hovedopgave. Indsatsen 
indgår integreret i barnets øvrige pleje og behandling på børneafdelingen og varetages 
af det tværfaglige behandlingsansvarlige team. Indsatsen varetages også i eget hjem i 
samarbejde med praktiserende læge. 
 
Børneafdelingen foretager tidligst muligt i sygdomsforløbet en tværfaglig vurdering af 
behov for palliative indsatser hos alle børn/unge med livsbegrænsende eller livstruende 
sygdomme og deres familier, uanset sygdom og alder. Relevante fagpersoner, der 
arbejder med børn og unge i målgruppen, involveres i vurderingen. Vurderingen 
gentages ved behov af den enhed, barnet/den unge primært er tilknyttet. I 
vurderingen af behov bør der være fokus på familiens behov for aflastning/afløsning, 
dels med henblik på at bedre familiens samlede trivsel, og dels for at barnet/den unge 
kan forblive i eget hjem længst muligt, hvis familien ønsker det. På baggrund af 
vurderingen udarbejder den enhed, som barnet primært er tilknyttet, tværfaglige 
målsætninger for indsatsen, under inddragelse af barnet/den unge og familien. 
Målsætningerne tilpasses løbende behovene. 
 
Børneafdelingen informerer praktiserende læge om de indsatser, barnet/den unge får 
således, at lægen kender indsatserne. Den praktiserende læge kan ved behov inviteres 
til planlægningsmøde i hjemmet. 
 
Sundhedspersoner i kommunerne varetager ikke selvstændigt basal palliativ indsats til 
børn og unge, da patientgrundlaget er for lavt til erhvervelse af kompetencer og 
erfaring, og da barnet oftest har et vedvarende behov for højt specialiseret pædiatrisk 
behandling. 
 
 
5.2. Palliativ indsats på specialiseret niveau til børn og unge 
Familien kan henvises til specialiseret indsats ved Børn og Unge Team for lindrende 
behandling eller børne-ungehospice, når enten prognosen og/eller kompleksiteten af 
familiens/barnets situation er sådan, at den basale indsats ikke er tilstrækkelig. Dette 
kan ske, når prognosen enten fra start eller i løbet af behandlingen er blevet mere 
alvorlig, ved behandlingsresistent sygdom eller hos familier, som er svært belastede af 
andre forhold. Forløbet foregår ofte i tæt samarbejde mellem stamafdelingen. Den 
specialiserede palliative indsats har fokus på at skabe lindring og mest mulig 
livskvalitet for både barnet og hele familien. 
 
5.2.1. Børn og Unge Team for lindrende behandling 
Børn og Unge Team for lindrende behandling varetager efter henvisning fra 
hospitalslæge eller praktiserende læge den specialiserede indsats, der hvor barnet 
opholder sig. 
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Ansvar og opgaver: 

 Varetager den specialiserede indsats til børn og unge i RM 
 Vurderer henvisningen med henblik på opfyldelse af visitationskriterier 
 Kontakter barn og forældre indenfor 2 hverdage 
 Læge og sygeplejerske deltager i det første besøg enten under indlæggelse eller 

i barnets hjem. Hjemmebesøg planlægges evt. med deltagelse af det lokale 
formelle netværk (f.eks. praktiserende læge og hjemmesygeplejerske) 

 Efterfølgende er kontakten behovsbestemt også ift. hvilke faggrupper der 
inddrages i forløbet 

 Samarbejder med og rådgiver hospitalslæge, hospitalssygeplejerske, 
praktiserende læge, hjemmesygeplejerske og sundhedsplejerske 

Visitationskriterier15: 
 Børn op til 18 år som har en livstruende sygdom eller en livsbegrænsende 

tilstand og som har behov for specialiseret palliativ indsats 
 Børn med en livstruende sygdom i kurativ behandling, hvor der optræder 

særligt komplekse problemstillinger af fysisk psykisk, social og åndelig karakter 
 Familien skal være orienteret om barnets tilstand og selv ønske kontakt med 

børn og unge team for lindrende behandling 
 
 
5.2.2. Børne- og ungehospicet Strandbakkehuset 
Strandbakkehuset er det første nybyggede børne-ungehospice i Vestdanmark med 
plads til fire familier. Hospice varetager efter henvisning fra hospitalslægen eller den 
praktiserende læge den specialisede palliative indsats når barnet og familien har behov 
for enten en midlertidig indlæggelse eller en indlæggelse til livets afslutning.  
 
Praktiserende læge eller hospitalslæger kan henvise patienter ud fra følgende kriterier, 
som alle skal være opfyldt: 
Barnet / den unge:  

 Skal være 0-18+ år  
 Skal have en livsbegrænsende, livstruende eller uhelbredelig sygdom. 

Henvisning til Strandbakkehuset er ikke afhængig af diagnose  
 Skal have behov for tværfaglig, specialiseret palliativ indsats, og familien skal 

have behov for aflastning og/eller lindring 

Barnet / den unge må under ophold på Strandbakkehuset gerne være i behandling 
iværksat af hospitals- eller praktiserende læge 
 
Familien:  

 Skal være orienteret om barnets / den unges tilstand og kende til opholdets 
aflastende og lindrende formål  

 Skal selv ønske indlæggelse på Strandbakkehuset 

 
 
 
15 e-dok instruks: Henvisning af børn i Region Midt til Børn og unge team for lindrende behandling på AUH, 
regional instruks 

http://e-dok.rm.dk/edok/Admin/GUI.nsf/Desktop.html?open&openlink=http://e-dok.rm.dk/edok/enduser/portal.nsf/Main.html?open&unid=XC6A16FD4D6E56F82C12581FA004005DB&level=FSTB&dbpath=/edok/editor/RM.nsf/&windowwidth=1100&windowheight=600&windowtitle=S%25F8g
http://e-dok.rm.dk/edok/Admin/GUI.nsf/Desktop.html?open&openlink=http://e-dok.rm.dk/edok/enduser/portal.nsf/Main.html?open&unid=XC6A16FD4D6E56F82C12581FA004005DB&level=FSTB&dbpath=/edok/editor/RM.nsf/&windowwidth=1100&windowheight=600&windowtitle=S%25F8g
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5.3. Den børnepalliative beredskabsvagt  
Bagvagter på hospitalet, sygeplejersker på Strandbakkehuset og 
hjemmesygeplejersker ved børn tilknyttet Børn og unge team for lindrende behandling 
kan kontakte den børnepalliative beredskabsvagt kl. 15-08 på hverdage og hele døgnet 
lørdag-søndag og helligdage. Telefon 7846 0011. 
 
 

6. Pårørende 
Mange pårørende yder en helt afgørende støtte til patienten i sygdomsforløbet, 
herunder i den sidste tid. De pårørende er dermed også en vigtig ressource og 
samarbejdspartner for sundhedspersonalet. Det er vigtigt at inddrage de pårørende i 
forløbet, men der er forskel på pårørendes behov for inddragelse, og på hvor sårbare 
pårørende er. Det er vigtigt at få afklaret i fællesskab med patienten hvilke pårørende, 
der skal inkluderes og i hvilket omfang. Der skal dog være opmærksomhed på, at 
patienten og dennes pårørende har mulighed for at drøfte bekymringer adskilt fra 
hinanden, og at de kan have forskellige behov samt ønsker om tiltag.  
 
Det er vigtigt, at de sundhedsfaglige løbende afholder samtaler med patienten og de 
pårørende gennem forløbet. Patientens og de pårørendes ønsker og behov kan ændres 
i takt med forløbet.  
 
Sundhedspersonalet er medansvarlig for at vurdere, om de pårørende, herunder børn 
og unge16 i familien har behov for en indsats, og de sundhedsfaglige er forpligtede til 
at handle og iværksætte den nødvendige indsats.  
 
 

7. Inddragelse af 
foreninger/organisationer/trossamfund 
Foreninger, organisationer og trossamfund har tilbud til patienter, pårørende og 
efterlevende, som kommuner, hospitaler, hospicer og almen praksis kan foreslå 
patienterne, de pårørende og de efterlevende at kontakte. Tilbuddene kan eksempelvis 
være støttesamtaler og gruppemøder, hvor patienter og pårørende møder ligesindede. 
Foreninger, organisationer og trossamfund kan ofte hjælpe patienterne med de 
åndelige og eksistentielle spørgsmål, patienterne måtte have.   
 
 

 
 
 
16 Se rapporten "Børn som pårørende på hospitaler", Kræftens Bekæmpelse 2018. 

https://www.cancer.dk/dyn/resources/File/file/1/8181/1568719998/boern_som_paaroerende_paa_hospitaler-ny.pdf
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7.1. Vågetjeneste 
Derudover tilbyder nogle organisationer vågetjeneste. Vågetjenesten kan være med til 
at skabe ro og tryghed hos den døende og kan aflaste de pårørende.  
 

 
8. Økonomiske konsekvenser af 
samarbejdsaftalen 
Der er afdækket et behov for at løfte indsatsen for målgruppen, jf. Rigsrevisionens 
rapport fra 2020. Denne samarbejdsaftale lægger op til at imødekomme 
Rigsrevisionens kritik. 
 
Initiativerne i samarbejdsaftalen og implementeringen heraf forudsætter 
budgetmæssige drøftelser i kommunerne og i regionen. Se bilag med eksempler på 
behov for tilførsel af ressourcer i Horsens Kommune og Hospitalsenheden Vest17. 
Konkret vedrører det: 

 Mulighed for at tilbyde palliativ indsats til alle de patienter, der har behov 
herfor, på både basalt og specialiseret niveau, og i alle palliative faser 

 Sikre kompetenceudvikling af sundhedspersonalet således, de kan opspore 
patienter med behov for en palliativ indsats og gennemføre strukturerede 
samtaler om patientens ønsker for fremtidig pleje, behandling og forløb 

 Ressourceforbrug hos den palliative beredskabsvagt således, at 
hjemmesygeplejersker til patienter tilknyttet Enhed for lindrende behandling 
kan kontakte den palliative beredskabsvagt (vil dog reducere antallet af 
henvendelser til vagtlægen) 

 Øget behov for bedre koordinering af de palliative forløb 

Region Midtjylland vil indlede forhandlinger med PLO-Midtjylland om en 
honoreringsaftale / revision af nuværende.  
 
Den konkrete implementering og tilrettelæggelse af samarbejdsaftalen vil skulle ske 
lokalt i de fem somatiske klynger i Region Midtjylland. I den lokale implementering bør 
man tilpasse implementeringen, så den bliver afstemt med de muligheder, man har i 
den enkelte klynge. Det vil deraf følge, at implementeringen af aftalen vil kunne ske 
gradueret men samtidig med, at ambitionsniveauet i samarbejdsaftalen fastholdes. 
Derudover anbefales det, at man i klyngerne og på tværs af klyngerne arbejder for at 
reducere udgifterne til f.eks. kompetenceudviklingen ved at samarbejde herom. 

 

 
 
 
17 Horsens Kommune: https://www.sundhedsaftalen.rm.dk/siteassets/om-
sundhedsaftalen/delaftale/palliation/2021/horsens-kommune---kompetence.pdf  
Hospitalsenheden Vest: https://www.sundhedsaftalen.rm.dk/siteassets/om-
sundhedsaftalen/delaftale/palliation/2021/ressourcer-hev.pdf  

https://www.sundhedsaftalen.rm.dk/siteassets/om-sundhedsaftalen/delaftale/palliation/2021/horsens-kommune---kompetence.pdf
https://www.sundhedsaftalen.rm.dk/siteassets/om-sundhedsaftalen/delaftale/palliation/2021/horsens-kommune---kompetence.pdf
https://www.sundhedsaftalen.rm.dk/siteassets/om-sundhedsaftalen/delaftale/palliation/2021/ressourcer-hev.pdf
https://www.sundhedsaftalen.rm.dk/siteassets/om-sundhedsaftalen/delaftale/palliation/2021/ressourcer-hev.pdf
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9. Implementering og evaluering af 
samarbejdsaftalen 
Samarbejdsaftalen implementeres via ledelsesorganisationerne, MED-systemet og de 
lokale klyngestyregrupper. Derudover offentliggøres samarbejdsaftalen i e-dok, på 
www.sundhedsaftalen.rm.dk og på www.praksis.dk.  
 
Implementeringen forventes at ske gradvis efter, samarbejdsaftalen er blevet politisk 
godkendt. Hastigheden af implementeringen afhænger af budgetforhandlingerne i 
kommunerne og regionen. 
 
Klyngestyregrupperne er ansvarlige for at følge op på samarbejdsaftalen en gang 
årligt. De skal i den forbindelse afdække, om samarbejdsaftalen er implementeret og, 
hvordan samarbejdet fungerer på tværs af sektorerne. Opfølgningen sker via audit (se 
nedenfor). 
 
 

10. Monitorering og kvalitetsudvikling 
Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at monitorere de basale palliative indsatser 
hverken i hospitalsvæsenet eller primærsektor. Formanden for Dansk Palliativ 
Database oplyser dog, at der arbejdes på at etablere en database til monitorering af 
den basale palliative indsats. 
 
Det er muligt at kunne registrere, hvorvidt eksempelvis EORTC QLQ-C15-PAL-skema er 
udfyldt på hospitalet via eksempelvis en nyoprettet kode i Landspatientregisteret 
(LPR). Derudover giver Fællessprog III (FSIII) kommunerne mulighed for – på sigt – at 
kunne registrere samme skema. 
 
Alle enheder for lindrende behandling og hospicer indberetter data til Dansk Palliativ 
Database med henblik på at monitorere den specialiserede palliative indsats og følge 
kvaliteten i indsatsen.  
 
Databasen indeholder følgende indikatorer: 

 Indikator 1: Andel af henviste patienter, der ikke dør eller når at blive for 
dårlige inden de får kontakt med specialiseret palliativ indsats 

 Indikator 2: Andel af modtagne patienter, der har deres første 
behandlingskontakt senest 10 dage efter modtagelse af henvisning 

 Indikator 3: Andel af døde kræftpatienter, der har været i kontakt med 
specialiseret palliativ enhed/team/hospice 

 Indikator 4: Andel af modtagne patienter, der har udfyldt EORTC QLQ-C15-PAL 
screeningsskema 

 Indikator 5: Andel af modtagne patienter, der har været drøftet på en 
tværfaglig konference 

http://www.sundhedsaftalen.rm.dk/
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Samarbejdsaftalen anbefaler, at netværksgrupperne afholder en audit 1 gang årligt, 
hvor de afdækker følgende for det basale og det specialiserede niveau: 
 

 Får patienterne afdækket deres behov for palliativ indsats rettidigt? 
 Får patienterne den rette palliative indsats rettidigt på det rette 

specialiseringsniveau? 
 Anvendes "Overraskelsesspørgsmålet"? 
 Hvilke diagnoser har de patienter, der henvises til hhv. specialiseret niveau og 

basalt niveau? 
 Tilbydes patienterne en åben indlæggelse/åben kontakt? 
 Sendes den relevante information om patienterne rettidigt mellem aktørerne? 

 
Lokale målepunkter kan tilføjes. Målepunkterne skal operationaliseres.  
 
 

11. Nuværende udfordringer med 
udviklingspotentiale 
Samarbejdsaftalen beskriver nogle opgaver med udviklingspotentiale. Det vedrører:  
 

 Elektronisk udveksling af tidstro informationer på tværs af sektorerne, 
eksempelvis EORTC-QLQ-C15-PAL, ACP-skema og behandlingstestamente  

 Dokumentation i EPJ af SPICT, EORTC-QLQ-C15-PAL og ACP-skema 
 Videreudvikling af undervisningsmateriale til opsporing af palliative behov for på 

det basale niveau 
 Udbygge muligheden for virtuelle kontakter med patienterne 
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SEN PALLIATIV FASE

(op til 12 mdr.)

TIDLIG PALLIATIV FASE

(år)

TERMINAL FASE

(uger/dage/timer)

VIGTIGE HANDLINGER

Overraskelsesspørgsmålet

SPICT

EORTC

Planlægning af palliativt forløb

Kontaktperson/behandlingsansvarlig læge

Tilknytte sygeplejefaglige kompetencer i 

kommune

Fokus på de pårørendes behov/samtale 

med de pårørende

Afdækning af patientens ønsker til 

fremtidig behandling og pleje

Rehabiliterende indsatser

Evt. anvende samtaleguide

Evt. kontakte den palliative 

beredskabsvagt

Evt. henvisning til Enhed for lindrende 

behandling

Evt. støtte til familiens børn

Evt. samarbejde med andre 

forvaltningsområdet, f.eks. 

socialrådgivere og Jobcenter

Evt. samarbejde med andre aktører, f.eks. 

foreninger, organisationer og 

trossamfund 

VIGTIGE HANDLINGER

Overraskelsesspørgsmålet

SPICT

EORTC

I samarbejde med behandlingsansvarlig læge - stillingtagen til 

behandlingsniveau

Kontaktperson/behandlingsansvarlig læge

Tilknytte sygeplejefaglige kompetencer i kommune

Fokus på de pårørendes behov/samtale med de pårørende

Afdækning af patientens ønsker til fremtidig behandling og pleje

Behandlingstestamente

Planlægningsmøde i eget hjem

Udveksling af informationer på tværs af sektorer

Terminalerklæring/terminaltilskud

Rehabiliterende indsatser

Evt. henvisning til Enhed for lindrende behandling

Evt. henvisning til hospice

Evt. åben indlæggelse/åben kontakt 

Evt. kontakte den palliative beredskabsvagt

Evt. anvende samtaleguide

Evt. støtte til familiens børn

Evt. samarbejde med andre forvaltningsområdet, f.eks. socialrådgivere og 

Jobcenter

Evt. samarbejde med andre aktører, f.eks. foreninger, organisationer og 

trossamfund 

VIGTIGE HANDLINGER

I samarbejde med behandlingsansvarlig læge -

stillingtagen til behandlingsniveau 

Kontaktperson/behandlingsansvarlig læge

Tilknytte sygeplejefaglige kompetencer i kommune

Fokus på de pårørendes behov/samtale med de 

pårørende

Afdækning af patientens ønsker til fremtidig 

behandling og pleje

Udveksling af informationer på tværs af sektorer

Palliativ fysio- og ergoterapi

Tryghedskasse 

Terminalerklæring/terminaltilskud 

Udlevering af relevant informationsmateriale

Evt. henvisning til Enhed for lindrende behandling 

Evt. henvisning til hospice

Evt. kontakte den palliative beredskabsvagt

Evt. anvende samtaleguide

Evt. støtte til familiens børn

Evt. samarbejde med andre aktører, f.eks. foreninger, 

organisationer og trossamfund 

VIGTIGE HANDLINGER

Samtale med efterlevende

Lokale tilbud til efterlevende (f.eks. 

café, risikoscreening, mindeaften)

Sorgstøtte til efterlevende

Patienten 

får 

livstruende 

sygdom

Patienten 

dør

Ændring i 

funktionsevne/ 

helbredstilstand

Ændring i 

funktionsevne/ 

helbredstilstand

Bemærk: Det er ikke relevant at 

iværksatte alle handlinger i alle 

pallitive forløb!
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Horsens Kommunes vurdering af behov for kompetenceløft m.m. ved den nye 
samarbejdsaftale om palliation 
 

Horsens Kommune har på baggrund af det færdig høringsudkast til en ny samarbejdsaftale om den 
palliative indsats vurderet på, hvilke behov for kompetenceløft m.m. som aftalen vil betyde for kommunen. 
Samarbejdsaftalen om palliation indeholder nogle nye tiltag, som kan få indflydelse på den kommunale 
tilrettelæggelse af området.  

Dette papir er en sammenfatning af vurderingen fra Horsens Kommune. Vurderingen kan tjene som 
inspiration når de øvrige midtjyske kommuner skal vurdere evt. behov for kompetenceløft m.m. Til 
orientering kan det oplyses, at der er 92.000 indbyggere i Horsens Kommune.  

 

Nøglepersoner 

Et centralt element i den nye samarbejdsaftale om palliation er etablering af sundhedsfaglige 
nøglepersoner på hospitalerne og i kommunerne, der kan varetage en række opgaver i forhold til den 
palliative indsats herunder, at sidemandsoplærer øvrigt personale i organisationen. I nogle kommuner 
findes lignende funktioner allerede, mens det vil skulle opbygges i andre kommuner. Horsens Kommune 
anslår, at nøglepersonsfunktionen pr. 1. januar 2021 vil udgør 63 timer ugentligt fordelt på 4 medarbejdere.  

 

I Horsens Kommune vurderer man, at de fire medarbejdere, der skal varetage de opgaver som er beskrevet 
for nøglemedarbejderne, som minimum skal nøglepersonuddannelsen indenfor palliation. Derudover stiler 
man efter, at nøglemedarbejderne får en diplomuddannelse i palliation. 

Til information kan det oplyses, at Videnscenter for Rehabilitering og Palliation – REHPA – udbyder 
nøglepersonuddannelsen i palliation i 2020-2021 til 14.500 kr.  

 

Behov for generelt kompetenceløft i palliation  

I Horsens Kommune vurderer man, at der er et stort behov for at løfte det generelle kompetenceniveau 
blandt de ansatte på sundheds- ældreområdet  i forhold til den palliative indsats. Dette kompetenceløft bør 
ske på både de sundhedsfaglige uddannelser såvel som ude i kommunerne. Der foreligger ikke nogen 
estimater på, hvor mange ressourcer, der ville skulle allokeres til et mere generelt kompetenceløft.  

 

Samarbejdsaftalen indeholder en række værktøjer - SPICT, EORTC-QLQ-C15-PAL og ACP – der skal 
understøtte kommunikationen og sektorovergangen. Horsens Kommune vurderer, at introduktionen af 
disse værktøjer vil kræve et særskilt komptenceløft samt afsæt tid til implementering og drift. Der er ikke 
angivet noget tidsmæssigt forbrug til opgaven.  
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Kontaktperson og planlægningsmøder  

Med samarbejdsaftalen lægges der op til, at der er en kontaktperson for det samlede palliative forløb i 
kommunen. I Horsens Kommuner anfører man, at det i praksis vil være vanskeligt at efterkomme, at hver 
enkel terminal borger tildeles en specifik kontaktperson. I stedet for anbefaler man, at der etableres et 
mindre team om borgeren, som er den primære kontakt.  

 

Foruden kontaktpersonsordningen er der i aftalen indskrevet muligheden for, at relevante aktører i samråd 
med borgeren og evt. pårørende kan afholde planlægningsmøder. Formålet med planlægningsmøderne er 
at koordinere indsatserne med henblik på at skabe kontinuitet i patientforløbet, aftale ansvarsfordeling og 
kontaktperson samt afdække de behov, patienten og de pårørende har. Der foreligger ikke estimater på de 
ressourcemæssige konsekvenser ved afviklingen af planlægningsmøder.     
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Voksen- og plejeudvalget  

Anlægsforslag – budget 2022 og overslagsår 
 

Titel                 Nr. 

Ældrebolighandlingsplan, 1. etape  A701 

(Mio. kr. i 2022-priser) 2022 2023 2024 2025 

  

Iværksættelsestidspunkt:       

Udgifter 3,924 10,074 23,798 0,506 1. januar 2022 

Indtægter 0,000 -3,924 0,000 -2,800 Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø) 

Netto 3,924 6,150 23,798 -2,294 Ø 

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt 

  

Antal fuldtidsstillinger 0 0 0 0 

Konsekvens for drift  0,000 0,000 0,000 0,000 

 

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget 

Dette anlægsforslag fremgår af investeringsoversigten for 2021-2024, der blev besluttet i forbindelse med 

vedtagelsen af budget 2021. 

Kommunalbestyrelsen godkendte på et møde den 16. marts 2021 en ny ældrebolighandlingsplan for 

Norddjurs Kommune, som medfører, at: 

• Der opføres et nyt demenscenter på Mellemstrupvej i Grenaa 

• Der opføres et nyt plejecenter i Auning Øst  

• Der etableres et senhjerneskadecenter i de nuværende lokaler på Møllehjemmet og Trænings- og 

Rehabiliteringscenter Auning 

• Der opføres 3 ægtefælleboliger ved Fuglsanggården i Grenaa. 

Forvaltningen har foretaget en ny vurdering af, hvordan den kommunale udgift forbundet med 

gennemførelsen af ældrebolighandlingsplanen forventes at fordele sig i perioden 2022-2025.  

Udgiften i 2022 er udtryk for, at Norddjurs Kommune midlertidigt finansierer både den andel af 

totalrådgiverhonoraret, som vedrører boligdelen, og den del af honoraret som vedrører servicearealer. 

Det skal bemærkes, at i forbindelse med at byggerierne påbegyndes i 2023, vil der kunne optages 

byggekreditter, hvis dette ønskes.  

Indtægten i 2025 er det servicearealtilskud, som Norddjurs Kommune vil være berettiget til at modtage, 

efter at byggerierne er gennemført.  

En gennemførelse af 1. etape af ældrebolighandlingsplanen forventes at medføre følgende kommunale 

udgifter: 

 

 

 

 



 

 

Voksen- og plejeudvalget  

Anlægsforslag – budget 2022 og overslagsår 
 
 

 

 1. etape 
 

Grundkapitalindskud, 68 boliger i Auning og Grenaa  

 

11.851.000 kr. 

Grundkapitalindskud, 5 ægtefælleboliger i Auning og Grenaa 
 

1.120.000 kr. 

600 m2 serviceareal ifm. nye plejeboliger i Auning 
 

12.144.000 kr. 

Renovering af nuværende dagcenter på Elme Alle 6, således at 
lokalerne er hensigtsmæssige for træning og aktiviteter for 
beboere på senhjerneskadecentret.  
 

3.036.000 kr. 

Inventar i servicearealer i senhjerneskadecenter og ved nye 
plejeboliger 
 

2.530.000 kr. 

Afsat til servicearealer på Fuglsanggården  
 

810.000 kr. 

Afsat til evt. forbedring af stisystemer mv.  
 

1.214.000 kr. 

400 m2 serviceareal ifm. nye demensplejeboliger i Grenaa 
 

8.096.000 kr. 

Nedrivning af ”Hytten” ved Fuglsanggården 
 

506.000 kr. 

Flytteudgifter og beboerindskud. 1.184.000 kr. 
 

Tomgangshusleje i forbindelse med etablering og opstart af 
senhjerneskadecenter, ægtefællesboliger mv.  
 

1.012.000 kr. 

Grundsalg, 73 boliger -9.125.000 kr. 
 

Servicearealtilskud, 70 boliger (der kan ikke opnås 
servicearealtilskud til 3 ægtefælleboliger ved Fuglsanggården) 
 

-2.800.000 kr. 
 

I alt, 1. etape  31.578.000 kr. 
 

 

 

Sammenhæng til principper for bæredygtighed 

Forslaget kan ses i sammenhæng med principperne for social bæredygtighed.  

 

Konsekvenser for driften 

Der forventes ingen afledte udgifter på driften. 

 

 



 

 

Voksen- og plejeudvalget  

Anlægsforslag – budget 2022 og overslagsår 
 
Til orientering blev det i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 besluttet at afsætte følgende beløb 
for dette anlæg i perioden 2022-2024: 
 

 

 

(Mio. kr. i 2021-priser) 2022 2023 2024  

Udgifter 6,900 24,700 0,000  

Indtægter 0,000 0,000 0,000  

Netto 6,900 24,700 0,000  

- = mindreindtægt/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt 

 

  

I sidste års budget blev der ikke optaget afledte udgifter på driften. 

 

  



 

 

Voksen- og plejeudvalget  

Anlægsforslag – budget 2022 og overslagsår 
 

Titel                 Nr. 

Ældrebolighandlingsplan, 2. etape A702 

(Mio. kr. i 2022-priser) 2022 2023 2024 2025 

  

Iværksættelsestidspunkt:       

Udgifter 0,000 0,000 0,000 0,500 1. januar 2025 

Indtægter 0,000 0,000 0,000 0,000 Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø) 

Netto 0,000 0,000 0,000 0,500 Ø 

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt 

  

Antal fuldtidsstillinger 0 0 0 0 

Konsekvens for drift  0,000 0,000 0,000 0,000 

 

 Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget 

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2021-2024, der blev 

besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021. 

Kommunalbestyrelsen godkendte på et møde den 16. marts 2021 en ny ældrebolighandlingsplan for 

Norddjurs Kommune.  

Dette forslag vedrører en 2. etape af ældrebolighandlingsplanen. Der skal på et senere tidspunkt tages 

stilling til indholdet i en 2. etape af ældrebolighandlingsplanen.  

På nuværende tidspunkt er der med kommunalbestyrelsens beslutning den 16. marts 2021 lagt op til, at en 

gennemførelse af 2. etape medfører, at der eventuelt opføres yderligere 20 boliger i tilknytning til det nye 

plejecenter i Auning samt eventuelt opføres 24 nye almindelige plejeboliger i tilknytning til det nye 

demenscenter i Grenaa.  Desuden vil der i en 2. etape være mulighed for at forøge antallet af 

ægtefælleboliger i Auning og Grenaa, ligesom der kan ske en udvidelse af antallet af plejeboliger i Glesborg, 

hvis der er behov for det.  

Med dette anlægsforslag afsættes der midler til udbud af totalrådgivningsopgaven og efterfølgende 

påbegyndelse af totalrådgivningsopgaven for 2. etape i 2025.  

 

Sammenhæng til principper for bæredygtighed 

Forslaget kan ses i sammenhæng med principper for social bæredygtighed. 

 

Konsekvenser for driften 

Der forventes ingen afledte udgifter på driften. 

 

 

 



 

 

Voksen- og plejeudvalget  

Anlægsforslag – budget 2022 og overslagsår 
 

Titel                 Nr. 

Renovering af boliger i Fredensgade, Grenaa A703 

(Mio. kr. i 2022-priser) 2022 2023 2024 2025 

  

Iværksættelsestidspunkt:       

Udgifter 0,500 0,500 0,500 0,000 1. januar 2022 

Indtægter 0,000 0,000 0,000 0,000 Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø) 

Netto 0,500 0,500 0,500 0,000 Ø 

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt 

  

Antal fuldtidsstillinger 0 0 0 0 

Konsekvens for drift  0,000 0,000 0,000 0,000 

 

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget 

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2021-2024, der blev 

besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021. 

Forslaget er dog en videreførelse af beslutningen om at afsætte 10 mio. kr. årligt i 2021-2024 på miljø- og 

teknikudvalgets område i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021, hvor det samtidig blev prioriteret, 

at der i budgetperioden gennemføres en renovering af boliger i Fredensgade. 

Det foreslås, at der afsættes 0,5 mio. kr. årligt i 2022, 2023 og 2024 til en fortsættelse af den indvendige 

renovering af boligerne og til at gennemføre en udvendig renovering af bygningerne, f.eks. renovering af 

trapper og reparation af defekte/manglende fuger.  

 

Sammenhæng til principper for bæredygtighed 

Forslaget kan ses i sammenhæng med principper for social bæredygtighed. 

 

Konsekvenser for driften 

Der forventes ingen afledte udgifter på driften. 

 

  



 

 

Voksen- og plejeudvalget  

Anlægsforslag – budget 2022 og overslagsår 
 

Titel                 Nr. 

Renovering af de fysiske rammer i AUC, Sønderport i Grenaa A704 

(Mio. kr. i 2022-priser) 2022 2023 2024 2025 

  

Iværksættelsestidspunkt:       

Udgifter 0,750 0,750 0,000 0,000 1. januar 2022 

Indtægter 0,000 0,000 0,000 0,000 Jordforsyning(J)/Øvrige projekter(Ø) 

Netto 0,750 0,750 0,000 0,000 Ø 

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt 

  

Antal fuldtidsstillinger 0 0 0 0 

Konsekvens for drift  0,000 0,000 0,000 0,000 

 

Baggrund for og beskrivelse af anlægsforslaget 

Dette anlægsforslag er nyt. Det fremgår derfor ikke af investeringsoversigten for 2021-2024, der blev 

besluttet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021. 

AUC’s brugere er borgere med sindslidelser og/eller hjerneskade, som har behov for aktiviteter og samvær 

i dagligdagen. Der er ønske om at foretage følgende renoverings- og ombygningsarbejder, så bygningen 

bliver mere brugervenlig overfor særligt kørestols- og rollatorbrugere:  

• Etablering af elevator ved siden af trappeopgang som erstatning for nuværende trappelift  

• Toiletter renoveres og ombygges, så de efterfølgende er handicaptoiletter  

• Automatik på døre 

• Montering/ udskiftning af i alt 3 døre 

• Tilpasning af indgangsparti og belægninger 

• Kørestolstilpasset adgang til musikrum udefra  

• Udskiftning af gulv i køkken 

• Udskiftning af ventilationsanlæg 

Det foreslås, at der afsættes et årligt puljebeløb på 0,750 mio. kr. i 2022 og 2023 til en gennemførelse af 

ovenstående anlægsarbejder med undtagelse af etablering af elevator.  

Muligheden for at etablere elevator vil skulle undersøges nærmere. Der er derfor i det foreslåede 

anlægsbeløb kun indregnet en udgift til forundersøgelse. Det må forventes, at udgiften til en elevator vil 

være ca. 1,250 mio. kr.  

 

Sammenhæng til principper for bæredygtighed 

Forslaget kan ses i sammenhæng med principper for social bæredygtighed. 

 

Konsekvenser for driften 

Der forventes ingen afledte udgifter på driften. 
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Oversigt over anlægsforslag til budget 2022-2025
Udvalg Nr. Tekst Prioritering  2022  2023  2024 2025 Udvalgets prioritering

VPU A701 Ældrebolighandlingsplan , 1. etape 2 3,924 6,150 23,798 -2,294

A702 Ældrebolighandlingsplan, 2. etape 3 0,500

A703 Renovering af boliger i Fredensgade, Grenaa 3 0,500 0,500 0,500

A704 Renovering af de fysiske rammer i AUC, Sønderport i Grenaa 3 0,750 0,750

VPU  Total 5,174 7,400 24,298 -1,794
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Oversigt over anlægsforslag til budget 2022-2025
U/I PrioriteringUdvalg Nr. Tekst  2022  2023  2024 2025 

Udgifter 1 ØK A106 Byggemodning Auning Øst, Teglværksvej, etape 2 3,960

A111 Kapitalindskud Åbyen, etape 2 6,287

MTU A501 Grenaa-Anholt Færgefart, dokning 1,600 1,600 1,600 1,600

A502 Mellerup-Voer færgen, dokning 0,100

A508 Udbyhøj Kabelfærge, dokning 0,500

A510 Coast to Coast Climate Challenges 0,860

A512 Etablering af vådområde i Drammelstrup Enge 0,426 6,356

1 Total 13,233 7,956 1,600 2,100

2 ØK A101 Reservepulje 25,000 25,000 25,000 25,000

A102 Salg af grunde (tidl. Jordforsyning) 0,400 0,300 0,200 0,200

A103 Arealerhvervelse 0,500 0,500 0,500 0,500

A104 Byggemodning pulje 2,300 2,300

A105 Byggemodning Vester Hesseldal 14,800 6,800

A107 Skovskolen 5,000 3,000

A108 Anlægspulje til strategisk opkøb af jord og ejendomme 5,000 5,000 5,000 5,000

A109 Strategisk anlægspulje for økonomiudvalget 1,000 1,000 1,000 1,000

A110 Medfinansiering fondsprojekter 4,000 4,000

A113 Pulje til kapitalindskud til alment boligbyggeri i Auning 2,500

A114 Digital udvikling og KOMBIT projekter (tidl. IT til administrationen, herunder KOMBIT-projekter) 2,000 2,000 2,000 2,000

A115 IT-infrastruktuprojekt (tidl. IT-anlægspulje) 3,050 2,380 3,790 2,670

A116 Ny hjemmeside 0,300

MTU A503 Mobilitetsinitiativer 0,150 0,150 0,150 0,150

A511 Etapeplan og klimasikring mod havvand i Grenaa by 0,500 0,500 0,500

A515 Bygningsvedligeholdelse i Norddjurs Kommune 10,000 10,000 10,000 10,000

A518 Landsbyfornyelse 13,008 13,008 9,258 9,258

A519 Midler til den kommunale andel af vedligehold på pleje- ældre- og øvrige bosteder 0,732 0,847 0,638 0,665

A520 Modernisering af beredskabsstation i Grenaa 9,500 4,000

A526 Kloakseparering Kommunale ejendomme 0,700 0,700 0,700 0,700

A528 Brandsikkerhed kommunale bygninger 3,000 1,500 1,500 1,500

A529 Asfaltbelægninger 12,000 12,000 12,000 12,000

A530 Belysningsplanen 4,000 4,000 4,000 4,000

A531 Renovering broer og bygværker 2,550 1,400 1,700 1,450

A535 Pulje til trafiksikkerhed 1,500 1,500 1,500 1,500

KFU A401 GIC – renovering og udbygning af østfacaden 19,515

A402 Folkets Fabrik – Stenvad Mosebrugscenter 4,000 4,000 1,820

A403 Enslevgården – nedrivning af bygninger 1,326

A404 Fjellerup Strandliv 3,050 10,000 5,500

A405 Baunhøj Mølle – renovering mølledelen 0,250 0,250 0,250

A408 Det Maritime Hus 2,000

A409 Halinvesteringer – strategisk pulje 2,000 2,000

A410 Outdoor investeringer (BUU og KFU) 0,800

BUU  A301 Etablering af ventilation i Landsbyen  og dagplejens gæstehus 3,200

A305 Glesborg Skole - etablering af klasselokaler mv. 1,700

A307 Samling af Djurslandsskolens afdelinger 4,250

A308 Forbedring af indeklima og indvendig vedligeholdelse i dagtilbud og skoler 1,000 1,000 1,000 0,000

A311 IT i folkeskolen 1,000 1,000 1,000 1,000

VPU A701 Ældrebolighandlingsplan , 1. etape 3,924 10,074 23,798 0,506

2 Total 169,205 127,909 115,104 81,399

3 ØK A112 Kapitalindskud til alment boligbyggeri på Anholt 0,400

MTU A504 Natopstilling af tog i Grenaa 3,345

A505 Overgang over letbanen ved Trustrup Station 4,140

A506 Trafikplan og trafiksikkerhedsplan 0,700

A507 Tryg cykelparkering på letbanestationerne i Norddjurs 0,570 0,170

A509 Undersøgelse af shared space ved Grenaa Station 0,170

A516 Energiinvesteringspulje 2,000 2,000 2,000 2,000

A517 Energimærkning 3. omgang 0,200

A521 Nye vinduer i kommunens bygninger excl. Skoler 0,500 0,500 0,500 0,500

A522 Nye vinduer i kommunens skoler 2,000 2,000 2,000 2,000

A523 Renovering af faste belægninger og kloakinstallation 0,500 0,500 0,500 0,500

A524 Renovering af tagflader på kommunale bygninger 3,000 3,000 3,000 3,000

A525 Renovering og udbygning af offentligt toilet ved Anholt Flyveplads 0,850

A527 Vandlækagesikring i kommunale ejendomme 0,250

A532 Elladestandere i Norddjurs Kommune 1,080 2,155 1,080

A533 Ny adgang til buslommen ved Grenaa Gymnasium 0,300

A534 Pulje til cykelstier 3,300

A536 Vedligeholdelse af erhvervs- og byggegrunde 0,500

A537 Matrikulær udskillelse af offentlige veje 0,200 0,200 0,200 0,200

KFU A406 AIK – Etablering af ny idrætshal 4,330

A407 Albøgegården – nyt tag 0,238

EAU A201 Virtuelt Jobcenter 0,500

BUU  A302 Renovering af Landsbyen 0,750 2,500

A303 Renovering af Skovbørnehaven 0,900 2,700

A304 Renovering af Regnbuen 0,650 1,950

A306 Glesborg Skole - etablering af stinkskab i fysiklokale 0,200

A309 Indvendig renovering og vedligeholdelse af dagtilbud, skoler og øvrige børne- og ungdomsinstitutioner 2,500 5,000 5,000 5,000

A310 Samling af tandklinikker i Grenaa 1,000 5,500

VPU A702 Ældrebolighandlingsplan, 2. etape 0,500

A703 Renovering af boliger i Fredensgade, Grenaa 0,500 0,500 0,500

A704 Renovering af de fysiske rammer i AUC, Sønderport i Grenaa 0,750 0,750

3 Total 36,323 29,425 14,780 13,700

Udgifter Total 218,761 165,290 131,484 97,199

Indtægter 1 ØK A117 Signaturprojekt - mailfordeler v 2.0 -0,429

MTU A510 Coast to Coast Climate Challenges -1,043

A512 Etablering af vådområde i Drammelstrup Enge -7,567

A513 Restaurering Dystrup-Ramten søerne -1,472

A514 Genopretning af Gjesing højmose i Løvenholmskoven -1,397

1 Total -1,901 -1,043 -8,964

2 ØK A101 Reservepulje -10,000 -10,000 -10,000 -10,000

A102 Salg af grunde (tidl. Jordforsyning) -8,500 -6,500 -3,000 -3,000

A108 Anlægspulje til strategisk opkøb af jord og ejendomme -5,000 -5,000 -5,000 -5,000

MTU A518 Landsbyfornyelse -5,555 -5,555 -5,555 -5,555

KFU A402 Folkets Fabrik – Stenvad Mosebrugscenter -3,000 -3,000 -0,520

VPU A701 Ældrebolighandlingsplan , 1. etape -3,924 -2,800

2 Total -32,055 -33,979 -24,075 -26,355

3 MTU A507 Tryg cykelparkering på letbanestationerne i Norddjurs -0,170 -0,170

A534 Pulje til cykelstier -1,650

3 Total -1,820 -0,170

Indtægter Total -35,776 -35,192 -33,039 -26,355

Hovedtotal 182,985 130,098 98,445 70,844
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Tids- og procesplan for gennemførelse af ældrebolighandlingsplan 

 

Maj 2021. 

 

Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 16. marts 2021:  

• Scenarie 3 godkendt. 

• Nyt plejecenter placeres i delområde 1 af udstykning i Auning Øst. 

• Nyt demenscenter placeres ved Mellemstrupvej/ Vester Hesseldal i Grenaa.  

 

Dato/ periode 
 

Aktivitet 

1., 15. og 22. juni 2021 
 

Voksen- og plejeudvalget, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen 
behandler forslag til udbudsmateriale for totalrådgivning og frigivelse af 
anlægsbevilling. 
 

Juni - august 2021 
 

Totalrådgivere anmoder om prækvalifikation 

August - december 2021 Arbejdsgrupper og styregruppe afholder opstartsmøde og aftaler 
gruppernes overordnede aktiviteter – i henhold til voksen- og 
plejeudvalgets beslutning den 6. april 2021 – frem til at samarbejdet med 
den valgte totalrådgiver påbegyndes.  
 
Afhængigt af gruppernes roller kan mulige aktiviteter for eksempel være 
besigtigelsesture og øvrige inspirationsbesøg. 
 
Handicaprådet og ældrerådet rådspørges. 
 

Primo - medio september 
2021 
 

Vurdering af ansøgninger om prækvalifikation 
 

Medio september - medio 
oktober 2021 
 

Tilbudsindhentning fra prækvalificerede totalrådgivere 
 

28. september 2021 
 

Voksen- og plejeudvalget orienteres om prækvalifikation af tilbudsgivere  

13. oktober 2021 
 

Handicaprådet orienteres om prækvalifikation af tilbudsgivere 

14. oktober 2021 
 

Ældrerådet orienteres om prækvalifikation af tilbudsgivere 

Ultimo oktober - medio 
november 2021  
 

Vurdering af tilbud og udarbejdelse af indstilling  
 

  



30. november, 7. december 
og 14. december 2021   

Voksen- og plejeudvalget, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen 
tildeler totalrådgivningsopgaver 
 
Møderække mellem totalrådgiver og arbejdsgruppe/ styregruppe aftales 
umiddelbart efter tildeling af totalrådgivningsopgaverne.  
 

Januar 2022 Handicaprådet orienteres om tildeling af totalrådgivningsopgaver 
 

Januar 2022 
 

Ældrerådet orienteres om tildeling af totalrådgivningsopgaver 
 

Primo 2022 - medio 2022 
 

Udarbejdelse af byggeprogram, dispositionsforslag og projektforslag  
 
Voksen- og plejeudvalget, handicaprådet og ældrerådet holdes løbende 
orienteret. 
 

Primo 2022 - medio 2022 
 

Forvaltningen udarbejder forslag til lokalplan og kommuneplantillæg for 
områder, hvor der nybygges.  
 

Primo 2022 
 

Voksen- og plejeudvalget, handicaprådet og ældrerådet orienteres om 
status på udarbejdelse af projektforslag  
 

Medio 2022  
 

Voksen- og plejeudvalget, handicaprådet og ældrerådet orienteres om 
status på udarbejdelse af projektforslag  
 

3. kvartal 2022 
 

Voksen- og plejeudvalget behandler projektforslag 
 

3. kvartal 2022 Handicaprådet og ældrerådet orienteres om projektforslag. 
 

3. kvartal 2022 - 1. kvartal 
2023 
 

Udarbejdelse af udbudsprojekt. 
 
Voksen- og plejeudvalget, handicaprådet og ældrerådet holdes løbende 
orienteret. 
 

3. kvartal 2022 
 

Miljø- og teknikudvalget, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen 
behandler forslag til lokalplan for områder, hvor der nybygges.  
 

3. kvartal 2022 - 4. kvartal 
2022 
 

Offentlighedsfase for lokalplan og kommuneplantillæg og efterfølgende 
politisk behandling.  

4. kvartal 2022 Voksen- og plejeudvalget, handicaprådet og ældrerådet orienteres om 
status på udarbejdelse af udbudsprojekt 
 

2. kvartal 2023 
 

Voksen- og plejeudvalget, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen 
behandler udbudsprojekt og Skema A 
 

2. kvartal 2023 Håndværkerydelser udbydes i EU-udbud 
 

3. kvartal 2023 Voksen- og plejeudvalget, økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen 
behandler licitationsresultat og godkender skema B 



 

3. kvartal 2023 
 

Forventet byggestart 

 I byggeperiode: 

• Afholdelse af rejsegilde  

• Løbende orientering af voksen- og plejeudvalget om fremdrift i 
byggeriet. 

 

4. kvartal 2024 Forventet ibrugtagning 
 

 

 

2. etape  

Dato/ periode 
 

Aktivitet 

1. kvartal 2023 Eventuelt forslag til 2. etape af ældrebolighandlingsplanen behandles i 
VPU. 
 

2. - 3. kvartal 2023 Eventuelt forslag til 2. etape af ældrebolighandlingsplanen indgår i 
forhandlingerne om budget 2024 (alternativt budget 2025). 
 

(2. - 3. kvartal 2024) Eventuelt forslag til 2. etape af ældrebolighandlingsplanen indgår i 
forhandlingerne om budget 2025. 
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Sagsfrister for visitation og levering af hjælp/støtte 

Norddjurs Kommune har vedtaget tidsfrister for visitation samt levering af hjælp og støtte inden for for-
skellige områder. Hvis tidsfristerne ikke kan overholdes, informeres borgeren herom.  

Fristerne gælder ligeledes for behandling af hjemviste sager. 

OBS: Ved akut behov for hjælp visiteres og igangsættes hjælpen omgående.  

AFLØSNING OG AFLASTNING 

SPECIFIKATION TIDSFRISTER FOR VISITATION 
(AFGØRELSE) 

TIDSFRISTER FOR LEVERING EF-
TER VISITATION 
 

Aflastningstilbud til voksne,  
socialområdet 

8 uger 14 dage 

Aflastningstilbud til voksne, 
sundheds- og omsorgsområdet 

Indenfor 10 dage Kan som hovedregel iværksættes 
indenfor 1 uge efter afgørelsen 
foreligger 

Afløsning i eget hjem 14 dage 
 

Hurtigst muligt og senest 1 uge 
efter afgørelsen foreligger 

 

AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD 

TIDSFRISTER FOR VISITATION (AFGØRELSE) TIDSFRISTER FOR LEVERING EFTER VISITATION 

8 uger 1 uge 

 

ALKOHOL- OG STOFMISBRUGSBEHANDLING 

TIDSFRISTER FOR VISITATION (AFGØRELSE) TIDSFRISTER FOR LEVERING EFTER VISITATION 

2 uger Hurtigst muligt efter afgørelsen 

 

BESKYTTET BESKÆFTIGELSE / SÆRLIGT TILRETTELAGT BESKÆFTIGELSESTILBUD 

TIDSFRISTER FOR VISITATION (AFGØRELSE) TIDSFRISTER FOR LEVERING EFTER VISITATION 

8 uger 1 uge 
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BOLIGER 

SPECIFIKATION TIDSFRISTER FOR VISITATION 
(AFGØRELSE) 

TIDSFRISTER FOR LEVERING EF-
TER VISITATION 
 

Plejeboliger og ældreboliger Hurtigst muligt og senest 3 uger 
efter modtagelse af ansøgning 
kontaktes borger mhp. oplysning 
af sagen. 

Senest 14 dage efter sagen er til-
strækkeligt oplyst træffes der en 
afgørelse. 

2 måneder. 

Plejeboliggarantien på 2 måne-
der gælder ikke, hvis borgeren 
ønsker én eller flere bestemte 
plejeboliger. 

Socialpædagogisk /socialpsykia-
trisk botilbud 

 

12 uger. Hurtigst muligt efter afgørelsen. 

Midlertidig bolig, sundheds- og 
omsorgsområdet 

Indenfor 10 dage Hurtigst muligt efter afgørelsen. 

Midlertidig botilbud til borgere 
med betydelig nedsat funktions-
evne, herunder sindslidelse og 
udviklingshæmmede 

8 uger. Hurtigst muligt efter afgørelsen. 

 

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA) 

TIDSFRISTER FOR VISITATION (AFGØRELSE) TIDSFRISTER FOR LEVERING EFTER VISITATION 

8 uger Efter bevilling af BPA vil det som udgangspunkt 
være op til borgeren, hvornår opstart er passende. 

 

DÆKNING AF NØDVENDIGE MERUDGIFTER 

TIDSFRISTER FOR VISITATION (AFGØRELSE) TIDSFRISTER FOR LEVERING EFTER VISITATION 

12 uger Bevillingen vil som udgangspunkt gælde fra den 
førstkommende måned efter ansøgningstidspunkt. 
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HJÆLPEMIDLER 

SPECIFIKATION TIDSFRISTER FOR VISITATION 
(AFGØRELSE) 

TIDSFRISTER FOR LEVERING EF-
TER VISITATION 
 

Biler Borger kontaktes indenfor 5 
hverdage efter modtagelse af 
ansøgning mhp. aftale om hjem-
mebesøg.  

Når alle nødvendige oplysninger 
foreligger, og når afprøvningen 
af bilen har fundet sted, vil der 
blive truffet en afgørelse inden-
for 15 hverdage. Strækker sags-
forløbet sig udover 3 måneder, 
orienteres borger om det videre 
forløb. 

Hurtigst muligt efter afgørelsen. 

Boligændring  Sagsforløbet startes hurtigst mu-
ligt og indenfor 15 hverdage fra 
modtagelsen af ansøgningen.  

I særlig akutte tilfælde startes 
sagsbehandlingen inden for 3 
hverdage 

Mindre boligændringer udføres 
indenfor 15 hverdage fra bevil-
lingen er givet. 

Større boligændringer iværksæt-
tes snarest og senest 2 måneder 
fra bevillingen er givet. 

Udlånshjælpemidler, kropsbårne 
hjælpemidler og forbrugsgoder   

Ved ukomplicerede sager be-
handles ansøgningen snarest og 
inden 10 hverdage fra modtagel-
se af afsøgningen 

Ved komplicerede sager, der 
kræver en større udredning, vil 
behandlingen af ansøgningen 
kunne tage op til 6 uger. I sådan-
ne tilfælde orienteres borger om 
sagsforløbet. 

Hurtigst muligt efter afgørelsen. 

 

 

KOMMUNIKATIONSOMRÅDET 

TIDSFRISTER FOR VISITATION (AFGØRELSE) TIDSFRISTER FOR LEVERING EFTER VISITATION 

Ved ukomplicerede sager behandles ansøgningen 
snarest muligt og senest 10 hverdage fra modtagel-
se af afsøgningen.   

Ved komplicerede sager, der kræver en større ud-
redning, vil behandlingen af ansøgningen kunne ta-
ge op til 6 uger. I sådanne tilfælde kontaktes borger 
for orientering om sagsforløbet. 

Hurtigst muligt efter afgørelsen. 
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KOMPENSERENDE SPECIALUNDERVISNING FOR VOKSNE 

TIDSFRISTER FOR VISITATION (AFGØRELSE) TIDSFRISTER FOR LEVERING EFTER VISITATION 

8 uger. Hurtigst muligt efter afgørelsen. 

 

PRAKTISK HJÆLP OG PERSONLIG PLEJE  

SPECIFIKATION TIDSFRISTER FOR VISITATION 
(AFGØRELSE) 

TIDSFRISTER FOR LEVERING EF-
TER VISITATION 
 

Madservice 3 hverdage 

Borger modtager afgørelse sene-
st 14 dage efter afgørelsen er 
truffet 

Dagen efter leverandøren har 
modtaget besked fra Norddjurs 
Kommune. 

På Anholt gælder dog, at leve-
ringen opstartes på førstkom-
mende udbringningsdag. 

Nødkald 3 hverdage Nødkald installeres senest 5 
hverdage efter bevilling. 

Personlig pleje Indenfor 24 timer 

Borger modtager afgørelse sene-
st 14 dage efter afgørelsen er 
truffet 

Daglig hjælp og pleje opstartes 
på hverdage indenfor 24 timer. 

Praktisk hjælp Indenfor 24 timer 

Borger modtager afgørelse sene-
st 14 dage efter at afgørelsen er 
truffet 

Iværksættes indenfor 2 uger ef-
ter der er truffet afgørelse. 

 

OMSORGSTANDPLEJE 

TIDSFRISTER FOR VISITATION (AFGØRELSE) TIDSFRISTER FOR LEVERING EFTER VISITATION 

1 uge. Hurtigst muligt efter afgørelsen. 

 

PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED HANDICAP ELLER ALVORLIG SYGDOM 

TIDSFRISTER FOR VISITATION (AFGØRELSE) TIDSFRISTER FOR LEVERING EFTER VISITATION 

Visitator indhenter lægefaglige oplysninger inden-
for 3 hverdage efter en henvendelse og samtykke-
erklæring. Når alle nødvendige oplysninger er visi-
tator i hænde, træffes afgørelsen indenfor 5 hver-
dage. 

Hurtigst muligt efter afgørelsen. 
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SOCIALPÆDAGOGISK HJÆLP OG STØTTE 

TIDSFRISTER FOR VISITATION (AFGØRELSE) TIDSFRISTER FOR LEVERING EFTER VISITATION 

8 uger. 14 dage. 

 

SYGEPLEJE 

TIDSFRISTER FOR VISITATION (AFGØRELSE) TIDSFRISTER FOR LEVERING EFTER VISITATION 

Ingen visitation; ordinering af læge eller hospital Indenfor 24 timer efter henvendelse/henvisning. 
Akut sygepleje kan dog iværksættes indenfor 
maks. 2 timer. 

 

TILBUD AF SÆRLIG BEHANDLINGSMÆSSIG KARAKTER (Eksempelvis Servicelovens § 102) 

TIDSFRISTER FOR VISITATION (AFGØRELSE) TIDSFRISTER FOR LEVERING EFTER VISITATION 

8 uger. 14 dage. 

 

TRÆNING OG REHABILITERING 

SPECIFIKATION TIDSFRISTER FOR VISITATION 
(AFGØRELSE) 

TIDSFRISTER FOR LEVERING EF-
TER VISITATION 
 

Genoptræning for borgere med 
en genoptræningsplan efter ud-
skrivning 

Der foretages ikke visitation. 

Senest 3 hverdage efter modta-
gelse af genoptræningsplan fra 
sygehuse kontaktes borger.  

Hurtigst muligt og senest 7 dage 
efter udskrivelse fra sygehus 
(medmindre anden vejledende 
tidsfrist er angivet i genoptræ-
nings-planen.) 

Genoptræning uden indlæggelse 14 dage. Hurtigst muligt og senest efter 6 
uger.  

Vedligeholdelsestræning 14 dage. Hurtigst muligt og senest efter 6 
uger. 
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Side 1 af 3 

Handleplan ift. rekrutterings- og fastholdelsesinitiativer 
På baggrund af drøftelser på aftaleholdermøde 28. april 2021 
 
 

Rekruttering: 

Nr Tema Beskrivelse af handling Hvem er tovholder Hvor Hvornår  
Farmakonom AH/HW   

Servicetekniker    

Rengøringstekniker/serviceassistent    

Pædagog/pædagogisk assistent    

Psykomotorisk terapeut    

Elever udnyttes mere aktivt 
- Sikre de vender tilbage 
- Vilkår under uddannelse 

   

Tidlig rekruttering fra skolerne    

Testere tilbydes uddannelse    

1 Øget brug af andre faggrupper 
Til hver af disse faggrupper skal der 
tages stilling til: 

- Funktionsbeskrivelse 
- Afledt effekter til andre fag-

grupper 
- Robot/?? 
- Delestilling? 

Hvem kan gå ind i uddannelser - aktiv indsats?    

Exit-interviews - opsamle data 
- Hvorfor rejser medarbejderne? 

o Hvor længe i jobbet? 
o Faggruppe 
o Alder 
o Hvorfra 

- Vi skal blive klogere, så vi kan sætte ind 
- Hvor rejser de hen? 
- Hvad skulle have været anderledes for at de blev? 
- Hvordan får vi dem til at svare ærligt?  

o HR opgave? 
o Statistik  

- Data på personaleomsætning 

   2 Kvalitativ undersøgelse af, hvorfor 
medarbejder søger væk 

Lederevaluering (80% rejser pga. ledelse. HT). Ledelse gør en forskel 
Har vi gammel (ikke for gammel) data? 

   

3 Flere op i tid  Vagter 
- Indflydelse på egen vagtplan 

Ex. Hv. 2/7 ti eller hver 4/12 timer (ønskeplaner) 
- Tættere (formaliseret) samarbejde med jobcenter 

Alle tjekker egne. Er der ingen? Hvad forhindrer at vi kan? 
Flytte opgaver 
Vilkår  for til ulempe tider 

   

4 Rotationsstillinger/”byttestilling” Delestillinger:  
- Leder-obs/sparring 
- Jobmesse? 
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- Kandidater hjælpe med at synliggøre vores muligheder i ND 
- Bosætning/transport 
- Fri p-plads. Samarbejde med erhvervsliv 
- Agile organisationer (omstilling)  forandringsledelse og rammer 
- PR - bringe eksperter ind. Nye skal ?? ekstra til Norddjurs  

Hanne/Lene prøvet? - PR? et godt tilbud 

5 Fælles ansøgning i hjemmeplejen     

6 Flere langtidsvikariater Ja - gør vi, 
Fastansættelse  udd. 

   

7 Stillingsopslag     

8 Rekruttering af elever Elever: i praktik snak fremtid og stillinger  
Sidste praktik - tilbyde ansættelse  

   

9 Branding Professionel målrettet PR 
- Medievalg 
- Den gode historie 
- Geografi - kan vi bruge bosætningsparametre, børnepasning, skoler, natur 

Tiltrække fra 
- Sygehuse 
- Andre kommuner 
- Skoler mm. 
- Tosprogede ægtefæller (Varde) 

Se mail fra Rikke og mail fra Christina 

   

10 Geografiske forskelle Grenaa    

 

 
Fastholdelse: 

Nr Tema Beskrivelse af handling Hvem er tovholder Hvor Hvornår  

1 Længere tid på arbejdsmarke-
det 

Seniorordninger - viden om (evt til aftaleholdermøde)    

Arbejdsmiljø 
- Ansvar 
- Kollegialt samarbejde/kultur 
- Indflydelse og udvikling 

   

Medarbejdersamtaler 
- Fremtidsønskebrønden = tidlig indsats 
- Vi skal fortælle hvad der kan lade sig gøre 
- Lave kampagne ”er du ældre SOSU …” 
- Dele-funktioner  betalt arbejde >< frivilligt 
- Tydelig forudafklaring (det mentale billede svarer ikke til jobbet) 
- Forstå betydning  status  værdi 

   

2 Løn og arbejdsvilkår 

Hver enhed være agil - skal kunne omstille sig til hvad medarbejderne 
kan/vil levere (timer, mødetid osv.) 
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Fokus på fordel fremfor ulemper (eks weekend, aften, nat)    

Fagorganisationers fokus    

3 Videreuddannelse og kompeten-
ceudvikling 

Opfylder ambitionen for udvikling/mestring. Rette person i jobbet - MUS, 
kompetenceafklaring, karrierevej (PR) 
Redskaber: MUS udvikles 

   

4 Optimal udnyttelse af de hæn-
der vi har 

    

5 Betydning af personalegoder? Investere i personalegoder    

6 Flere op i tid     

Anerkendelse: beskriv HVAD    

VIVE rapporter: analyse    

Husk afdelingsleder klædes på    

 Diverse 

Supervision?    
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Kommissorium  

for en undersøgelse af, hvordan tilsynsbesøg og 
efterfølgende tilsynsrapporter fra Socialtilsyn 
Midt håndteres i Norddjurs Kommune 

Tilsyn på socialområdet 

Lov om socialtilsyn trådte i kraft den 1. januar 2014. Med denne lov blev der etableret 

fem socialtilsyn, som har til opgave at godkende og føre tilsyn med alle offentlige og 

private tilbud, der leverer serviceydelser og indsatser til udsatte og handicappede bor-

gere. 

 

Der er etableret ét socialtilsyn i hver region, som er dækningsområde for hvert socialtil-

syn. De fem socialtilsyn er hver især en offentlig, kommunal myndighed. I den midtjyske 

region varetages opgaven af Socialtilsyn Midt, der er placeret i Silkeborg Kommune. 

 

Socialtilsynet fører et fortløbende driftsorienteret tilsyn med alle sociale tilbud og ple-

jefamilier for at sikre, at tilbuddene – ud fra en samlet faglig vurdering - fortsat har den 

fornødne kvalitet og opfylder betingelserne for godkendelse. Tilsynsintensiteten bliver 

tilrettelagt efter de enkelte tilbuds aktuelle forhold og fastsættes efter en konkret risi-

kovurdering. Dog skal der mindst aflægges ét tilsynsbesøg om året, og nogle af besøgene 

skal være uanmeldte. 

 

Ofte vil tilsynsbesøget være omdrejningspunktet for den løbende tilsynsproces, men til-

synsbesøget er blot én af flere vigtige informationskilder. Ud over at indhente faktiske 

oplysninger fra de enkelte tilbud (om sygefravær, personalegennemstrømning, retnings-

linjer, pædagogiske planer, resultatdokumentation mv.), så indhentes der også oplysnin-

ger via dialog med tilbuddets ledere og medarbejdere samt tilbuddets borgere og deres 

Dato: 16.04.2021
Dok.nr.: 50362-21
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pårørende. Desuden indhentes der oplysninger fra de kommuner, som har ansvaret for 

de enkelte borgeres ophold i tilbuddet (dvs. betalingskommunerne). 

 

På baggrund af det aflagte tilsynsbesøg udarbejdes der en tilsynsrapport, der indeholder 

socialtilsynets vurdering af, om et tilbud har den fornødne kvalitet. Kvalitetsvurderingen 

foretages med udgangspunkt i en kvalitetsmodel, der er fastlagt i bekendtgørelsen for 

socialtilsyn. Hvis kvaliteten ikke er tilfredsstillende, kan socialtilsynet træffe afgørelse 

om påbud, skærpet tilsyn eller ophør af tilbuddets godkendelse.  

 

Socialtilsynet indgår som en del af en bred vifte af tilsyn på det sociale område, hvor 

Styrelsen for Patientsikkerhed, Arbejdstilsynet, de lokale brandmyndigheder og fødeva-

rekontrollen også foretager løbende tilsyn på deres respektive områder. 

 

I tilknytning til socialtilsynet er der også etableret en whistleblowerordning, som giver 

mulighed for, at alle anonymt kan henvende sig, hvis det vurderes, at der er bekymrende 

forhold i et socialt tilbud eller en plejefamilie. 

Baggrund for undersøgelsen 

I Norddjurs Kommune føres der tilsyn med de sociale tilbud til udsatte og handicappede 

borgere i: 

 Område Auning/Allingåbro/Ørsted 

 Ørum Bo- og Aktivitetscenter 

 Skovstjernen og Ålunden i Grenaa 

 Socialpsykiatrien i Grenaa og Glesborg 

 Børne- og Ungecentret Norddjurs. 

 

Dette medfører, at Norddjurs Kommune årligt modtager 10-12 tilsynsrapporter fra Soci-

altilsyn Midt. 

 

Tilsynsrapporterne behandles sammen med tilbuddenes handlingsplaner i henholdsvis 

voksen- og plejeudvalget og børne- og ungdomsudvalget, og rapporterne er et centralt 

redskab, når både politikere og forvaltningen skal følge med i de enkelte sociale tilbuds 

kvalitet.  
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I forhold til tilsynsrapporterne har kommunalbestyrelsesmedlem Aleksander Myrhøj 

spurgt ind til, hvordan tilsynsbesøgene fra Socialtilsyn Midt forberedes og gennemføres i 

en række af kommunens tilbud. 

 

På denne baggrund har formand for voksen- og plejeudvalget Lars Møller bedt forvaltnin-

gen om at iværksætte en nærmere undersøgelse af, hvordan Norddjurs Kommunes tilbud 

på socialområdet håndterer tilsynsbesøgene (både anmeldte og uanmeldte) og de efter-

følgende tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Midt, og om tilsynsrapporterne vurderes at give 

et retvisende billede af tilbuddenes kvalitet. 

 

Udgangspunktet for denne undersøgelse er nærværende kommissorium.  

 

 

Opgave 
Undersøgelsen skal bl.a. omfatte en grundig beskrivelse af følgende: 

 socialtilsynets lovgrundlag og formål. 

 hvordan Socialtilsyn Midt gennemfører tilsynet med Norddjurs Kommunes tilbud 

til udsatte og handicappede borgere – herunder blandt andet: 

o anvendelsen af anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg. 

o anvendelsen af opfølgningsbesøg og den efterfølgende dialog. 

o hvem der foretager tilsynsbesøgene. 

o socialtilsynets kvalitetsmodel og de kriterier, der indgår i vurderingen af 

tilbuddene. 

o hvilke faktuelle oplysninger og materialer, der indhentes i forbindelse 

med et tilsynsbesøg. 

o hvem socialtilsynet taler med i forbindelse med et tilsynsbesøg. 

 tilsynsrapporternes indhold, opbygning og omfang. 

 socialområdets dialog med Socialtilsyn Midt i forbindelse med udarbejdelsen af 

tilsynsrapporterne. 

 hvordan socialområdet og de enkelte tilbud håndterer de fremsendte tilsynsrap-

porter fra Socialtilsyn Midt - herunder blandt andet: 

o udarbejdelsen af handleplaner. 

o drøftelser i MED-udvalg. 

o høringsprocedure i forhold til handicaprådet, ældrerådet samt brugerråd 

og pårørenderåd. 

 behandlingen af tilsynsrapporterne i voksen- og plejeudvalget og børne- og ung-

domsudvalget. 
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 fagudvalgenes og forvaltningens brug af rapporterne som redskab til dialog og 

fortsat faglig udvikling. 

 socialområdets løbende dialog og samarbejde med Socialtilsyn Midt om faglige 

forhold – herunder afholdelsen af et fast årligt møde med en gennemgang af 

status på de enkelte sociale tilbud. 

 socialtilsynets sammenhæng til de øvrige tilsyn på socialområdet – herunder til-

syn fra Styrelsen for Patientsikkerhed og Arbejdstilsynet. 

 kort sammenligning mellem, hvordan de forskellige typer af tilsyn gennemføres 

og håndteres. 

 Socialtilsyn Midts whistleblowerordning.   

 

Hertil kommer, at der skal udarbejdes en beskrivelse af Socialtilsyn Midts seneste faglige 

vurderinger af kvaliteten i Norddjurs Kommunes sociale tilbud – herunder hvilke fokus- 

og opmærksomhedspunkter, der har været i forbindelse med tilsynsbesøgene, og hvordan 

tilbuddene konkret har fulgt op på tilsynsrapporterne. 

 

Desuden skal det indgå i undersøgelsen, om tilsynsrapporterne vurderes at give et retvi-

sende billede af kvalitetsniveauet i de enkelte kommunale tilbud – herunder: 

 om de kriterier, som Socialtilsyn Midt anvender i vurderingen af tilbuddenes kva-

litet, er dækkende. 

 om tilbuddene kan skjule kritiske forhold og oplysninger i forbindelse med til-

synsbesøgene. 

 Om tilbuddene kan påvirke, hvad der sættes fokus på i forbindelse med tilsyns-

besøgene. 

 om tilbuddene efterfølgende kan påvirke Socialtilsyn Midts vurdering af deres 

kvalitetsniveau. 

 

 

Organisering og tidsplan 
Undersøgelsen gennemføres af velfærdssekretariatet med bistand fra nøglepersoner på 

socialområdet. 

 

De ovennævnte emner, der skal indgå i undersøgelsen, vil blive belyst gennem en direk-

te dialog med og ved indhentning af skriftlige udtalelser og vurderinger fra følgende 

parter: 

 ledelsen i de enkelte tilbud – herunder i enkelte tilfælde eventuelt også tidligere 

ledere, hvis det skønnes muligt og nødvendigt.  
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 TR, AMR og det lokale MED-udvalg i hvert enkelt tilbud. 

 område MED-udvalget på socialområdet. 

 de faglige organisationer på socialområdet. 

 den centrale ledelse på socialområdet. 
 Bruger og pårørenderepræsentanter. 

 Repræsentanter for tidligere ansatte, der udpeges af de faglige organisationer. 

 

I forbindelse med udarbejdelsen af de skriftlige tilbagemeldinger lægges der vægt på, at 

de enkelte tilbud sikrer inddragelsen af en bred kreds af medarbejdere.   

 

Desuden vil der blive taget skriftlig kontakt til ledelsen af Socialtilsyn Midt med henblik 

på at få indhentet deres vurdering af, hvor retvisende og dækkende de udarbejdede 

tilsynsrapporter er. 

 

Nærværende kommissorium for undersøgelsen vil blive behandlet i voksen- og plejeud-

valget og børne- og ungdomsudvalget henholdsvis den 21. og 29. april 2021. Herefter 

videresendes kommissoriet til behandling i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen 

henholdsvis den 11. og 18. maj 2021.  

 

Resultatet af undersøgelsen (inkl. bilag med de skriftlige udtalelser og vurderinger) vil 

blive forelagt for ledergruppen, MED-udvalgene og de faglige organisationer på socialom-

rådet samt Socialtilsyn Midt forud for, at rapporten sendes til politisk behandling. 

  

Undersøgelsesresultatet behandles i voksen- og plejeudvalget og i børne- og ungdomsud-

valget henholdsvis den 11. og 12. august 2021, hvorefter sagen sendes til behandling i 

økonomiudvalget den 16. august og i kommunalbestyrelsen den 24. august 2021. 
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Dato: 27. april 2021 

Dok.nummer: 62054-21 

 

Kommissorium  
for en undersøgelse til afklaring og understøttelse af situationen i 
Område Ørsted, Auning og Allingåbro  

 

Baggrund for undersøgelsen 
Igennem de seneste år har der været en relativ stor personaleudskiftning i Område Ørsted, Au-
ning og Allingåbro. Situationen har påkaldt sig stor mediebevågenhed, idet flere tidligere ansat-
te er stået frem i pressen med kritik af arbejdsmiljøet i området.  

Personaleudskiftningen og de gentagende mediehistorier har skabt en del uro i og omkring Områ-
de Ørsted, Auning og Allingåbro, som påvirker både borgere, medarbejdere og ledelse.   

Med henblik på at genetablere og understøtte et godt arbejdsmiljø i Område Ørsted, Auning og 
Allingåbro, vil Norddjurs Kommune i et tæt samarbejde med SL og FOA indlede en undersøgelse 
af området.   

Opgaven 
Formålet med undersøgelsen er:  

1. at skabe afklaring og fælles forståelse af forløbet og forholdene for borgere, medarbej-
dere og ledelse i perioden fra 2019 og frem til i dag, så der kan drages positiv læring af 
de erfaringer, der er gjort 

2. at træffe beslutning om initiativer til understøttelse af situationen og arbejdsmiljøet i 
Område Ørsted, Auning og Allingåbro  

Undersøgelsen opdeles i to faser.  

I fase 1 skal det afdækkes, hvad områdets situation er nu, og hvad der er sket gennem de sene-
ste to år. Som afslutning på fase 1 skal der træffes beslutning om handlinger/ tiltag til håndte-
ring af eventuelle udfordringer, der afdækkes i undersøgelsen.  

I fase 2 igangsættes de tiltag, der er besluttet i fase 1.  

Processen er il- lustreret på føl-
gende måde: 

 

 

Styregruppe

• Fase 1
• Undersøge situationen
• konkludere handlinger

Forstærket 
indsats

• Fase 2:
• Indsats for håndtering
• Opfølgning på igangsatte tiltag



  

2 

 

 

 

 

 

 

 

Organisering og tidsplan 
Undersøgelsen gennemføres af Norddjurs Kommune ved velfærdssekretariatet med bistand fra 
relevante nøglepersoner på socialområdet. Desuden skal undersøgelsen gennemføres i et tæt 
samarbejde med repræsentanter fra SL og FOA.  

Styregruppe 
Der nedsættes en styregruppe bestående af aktører, der har beslutningskompetence og en grun-
dig indsigt i området.  

Styregruppen består af socialchefen (formand), repræsentant fra FOA og repræsentant fra SL.  

Styregruppen er opgavestiller og har det overordnede ansvar for processen. Desuden er det sty-
regruppen, der skal udpege de indsatsområder, der skal handles på i den forstærkede indsats.  

Arbejdsgruppe 
Styregruppen bistås af konsulenter fra velfærdssekretariatet, som vil stå for indhentelse af udta-
lelser og øvrigt materiale samt den praktiske bearbejdning af det indsamlede materiale.  

Nærværende kommissorium sendes til orientering i voksen- og plejeudvalget den 4. maj 2021. 
Umiddelbart herefter vil styregruppen indkalde til personalemøder i Område Ørsted, Auning og 
Allingåbro, hvor kommissoriet præsenteres for medarbejderne, inden undersøgelsen går i gang.  

Fase 1: Undersøgelse 
Styregruppens analyse skal ske på baggrund af statistisk materiale, tilsynsrapporter, relevante 
notater samt udtalelser fra 5-7 nuværende medarbejdere samt tidligere medarbejdere. Endelig 
skal der være en generel tilbagemelding fra de faglige organisationer.  

Der afklares et rum for samtaler med nuværende og tidligere medarbejdere. De faglige organisa-
tioner udpeger personer, som kan udtale sig. Konsulenter fra velfærdssekretariatet gennemfører 
samtalerne, hvor der også vil være repræsentanter fra de faglige organisationer til stede.  

Velfærdssekretariatet står for den efterfølgende bearbejdning af det indsamlede materiale, her-
under samtaler med nuværende og tidligere medarbejdere.  

På baggrund af de indhentede oplysninger skal styregruppen konkludere, hvad der er brug for på 
området.  

Fase 1 afsluttes i juni 2021. Her vil styregruppen pege på de indsatsområder, som den forstærke-
de indsats skal handle på i fase 2.  
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Resultatet af undersøgelsen og styregruppens konklusioner forlægges ledergruppen, MED-udval-
gene samt voksen- og plejeudvalget inden påbegyndelse af fase 2. 

Fase 2: Forstærket indsats 
Den forstærkede indsats i fase 2 skal bestå af følgende repræsentanter:  

 socialchefen,  
 lederen af Område Ørsted, Auning og Allingåbro  
 tillidsrepræsentanter i Område Ørsted, Auning og Allingåbro 
 arbejdsmiljørepræsentanter 
 repræsentanter fra FOA og fra SL 

Indholdet af fase 2 fastlægges på baggrund af undersøgelsen i fase 1.  

Det er afgørende, at der sker løbende opfølgning på de tiltag, der sættes i værk.  
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Forord 
  

Denne årsrapport er udarbejdet af Norddjurs Kommune i foråret 2021. Formålet med rapporten 
er, at dokumentere og beskrive de indberettede utilsigtede hændelser (UTH’er) i Norddjurs 
Kommune i perioden 1. januar 2020 til og med 31. december 2020.  

Årsrapporten er baseret på statistikker over de utilsigtede hændelser, som er blevet indberettet i 
Norddjurs Kommune i 2020. Statistikkerne er ikke en afspejling af arbejdsindsatsen i forhold til 
patientsikkerhed generelt, men udgør det fundament, patientsikkerhedsarbejdet baseres på. Data 
kan vise mønstre og tendenser for UTH arbejdet og i nogle tilfælde pege på hvilke områder, der 
skal være øget fokus på, med henblik på sikkerhed, kvalitetsudvikling og læring til gavn for 
borgerne.1 

Formålet med arbejdet med de utilsigtede hændelser er, at skabe læring af de fejl, der kan sker i 
det daglige arbejde indenfor sundhedsvæsenet og derved forebygge, at fejlene sker igen. 

Endvidere giver rapporten et overblik over antal sager og fordeling på hændelsessteder, fordeling 
af alvorlighedsgrader samt de mest rapporterede hændelsestyper. 

Rapporten indeholder eksempler på tiltag, som er blevet iværksat på baggrund af analyserne af de 
utilsigtede hændelser. 

Et højt antal utilsigtede hændelser er ikke ensbetydende med en ringe patientsikkerhed, men 
derimod et udtryk for en patientsikkerhedskultur, hvor den enkelte medarbejder ønsker at bidrage 
til øget kvalitet. Norddjurs Kommune arbejder kontinuerligt med at opretholde og videreudvikle 
en stærk og værdifuld patientsikkerhedskultur. 

Denne rapport er udarbejdet af Signe Edske Møller og Sidsel Seir Jørgensen, kvalitetskonsulenter 
og risikomanagere, Sundhed og Omsorg, Norddjurs Kommune. 

  

 
1 Hvis der i en tabel er færre end 5 hændelser i en kategori vil kategorien blive slået sammen med den 
næst mindste kategori. Den nye kategori vil blive omdøbt til ”Others”. I teksten under tabellen vil det 
blive specificeret hvad ”Others” kategorien indeholder. 
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Indledning 
 

Definition på en utilsigtet hændelse: 

Ved en utilsigtet hændelse forstås en begivenhed, der forekommer i forbindelse med 
sundhedsfaglig virksomhed, herunder præhospital indsats, eller i forbindelse med forsyning af og 
information om lægemidler.  

Utilsigtede hændelser omfatter på forhånd kendte og ukendte hændelser og fejl, som ikke 
skyldes patientens sygdom, og som enten er skadevoldende eller kunne have været 
skadevoldende, men forinden blev afværget eller i øvrigt ikke indtraf på grund af andre 
omstændigheder.1 

 
Ifølge Sundhedsloven er alle kommuner forpligtet til at arbejde med utilsigtede hændelser både 
internt i organisationen samt på tværs af sektorer.  

Medarbejdere/sundhedsprofessionelle, der som led i sin faglige virksomhed bliver opmærksom på 
en utilsigtet hændelse, er lovmæssigt forpligtede til at indrapportere hændelsen indenfor 7 dage.  

Rapporteringssystemet er sanktionsfrit og uden aktindsigt. Derfor kan hændelserne også 
indrapporteres anonymt.2 

Både medarbejdere ved Norddjurs Kommune samt borgere/patienter og pårørende kan 
indrapportere en utilsigtet hændelse via den åbne internetadgang til Dansk Patient Sikkerheds 
Database (DPSD): https://stps.dk/da/laering/utilsigtede-haendelser  

Sagsbehandlingen fokuserer på læring og udvikling, og der fokuseres aldrig på medarbejderen eller 
andre involverede parter. Med andre ord, er hensigten ikke at placere skyld, men at have fokus på 
læring og forbedring af praksis til gavn for borgerne.  

Regionsrådet og kommunalbestyrelsen modtager, registrerer og analyserer rapporteringer om 
utilsigtede hændelser til brug for forbedringer af patientsikkerheden. 

Organisering 
I Norddjurs Kommune er arbejdet med utilsigtede hændelser organiseret ved, at risikomanagerne 
modtager de indrapporterede hændelser. De indrapporterede sager gennemlæses af en 
risikomanager via den lukkede del af databasen. Sagerne overdrages herefter til den lokale 
borgersikkerhedskoordinator, som sagsbehandler og analyserer hændelserne indenfor 90 dage. 
Sagsopfølgning med analyseresultat bruges til lokal læring og kvalitetssikring. 

Ved en alvorlig eller en dødelige utilsigtet hændelse eller ved en utilsigtet hændelse med et særligt 
læringspotentiale indgår den lokale borgersikkerhedskoordinator, risikomanager og andre 
relevante parter et samarbejde omkring en kerneårsagsanalyse af hændelsen.  

https://stps.dk/da/laering/utilsigtede-haendelser
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Analysens formål er at skabe overblik og indsigt i: 
 hvad der skete? 
 hvordan dette kunne ske? 
 hvad vi har lært? 
 hvad vi ønsker at ændre fremadrettet? 

Borgersikkerhedskoordinatoren udarbejder efterfølgende en handleplan. Efter sagsbehandling 
anonymiseres alle oplysninger, og hændelsen sendes til Styrelsen for Patientsikkerheds database. 

 
Figur 1 viser et forsimplet forløb fra den utilsigtede hændelse indberettes til den sendes til Styrelsen for 
Patientsikkerhed.  

Organisationsenhederne er repræsenteret ved ca. 30 decentrale sagsbehandlere, som alle har 
kompetence til at analysere og håndtere de indrapporterede utilsigtede hændelser.  

Følgende organisationsenheder arbejder med utilsigtede hændelser i Norddjurs Kommune: 
Violskrænten Aktivitet og Uddannelse 
Farsøhthus Centervej, AC 
Møllehjemmet Forebyggelse og tidlig indsats for børn og unge 
Fuglsanggården Område Ørum 
Digterparken Rusmiddelcentret 
Glesborg plejecenter Døgninstitutionstilbud til børn og unge 
Hjemmepleje Grenå Sundhedsplejen 
Hjemmepleje Glesborg Tandplejen 
Hjemmepleje Allingåbro Psykiatriområde Auning – Glesborg 
Træning Grenaa Psykiatriområde Grenaa 
Træning Auning Skovstjernen, Ålunden 
Visitation og hjælpemidler Område Ørsted 
Sundhedsskolen  Bofællesskab Allingåbro 
Rehabiliteringsteamet  
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Rapporterede hændelser i år 2020 
Dette afsnit beskriver de indberettede utilsigtede hændelser i Norddjurs Kommune i 2020. 

Antal rapporterede hændelser 
 

 
 
Tabel 1 viser antallet af utilsigtede hændelser, der er blevet indberettet internt i Norddjurs Kommune i 2020. 

I 2020 er der indberettet 2.497 utilsigtede hændelser internt i Norddjurs Kommune. Samtidig er 
der indrapporteret 108 utilsigtede hændelser til enten apoteker, offentlige sygehuse, 
praktiserende læger, Præhospital, ambulancer eller vagtlægeordning, hvor Norddjurs Kommune 
enten har rapporteret eller været en involveret part i en hændelse. Disse hændelser vil blive 
omtalt som ”eksterne utilsigtede hændelser”. 

I år 2020 har Norddjurs Kommune altså sammenlagt indrapporteret eller været en involveret part i 
2605 utilsigtede hændelser. 
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Tabel 2 viser antallet af interne og eksterne utilsigtede hændelser indberettet i Norddjurs Kommune fra 2014 – 
2020  

Der er registreret en stigning i antallet af indberettede utilsigtede hændelser både internt og 
eksternt. Stigningen i antallet af ”interne utilsigtede hændelser” og ”eksterne utilsigtede 
hændelser” er ikke nødvendigvis et udtryk for, at der skete flere utilsigtede hændelser i Norddjurs 
Kommune i 2020, men at kommunen har en patientsikkerhedskultur, hvor den enkelte 
medarbejder ønsker at bidrage til øget kvalitet og patientsikkerhed. 

Fordeling på hændelsessted 
 

 
Tabel 3 viser fordelingen af interne utilsigtede hændelser på hændelsessted i Norddjurs Kommune i 2020. Others 
kategorien indeholder misbrugsbehandling, aflastningstilbud, midlertidig plads, rehabilitering, tandpleje, 
aktivitetstilbud og kategorien andet. 
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Fordelingen viser, at der indberettes flere utilsigtede hændelser fra plejeboliger, end fra de øvrige 
områder. Dette er ikke et udtryk for, at der sker flere fejl på plejecentrene. Fordelingen af 
utilsigtede hændelser er ikke anderledes set i forhold til tidligere års fordeling af indberetning af 
utilsigtede hændelser. 

 

 

Fordeling på hændelsestype 

Tabel 4 viser antal hændelser fordelt på hændelsestypen. 

Ovenstående tabel viser, at hændelser vedrørende medicin er de mest forekommende i de 
indberettede utilsigtede hændelser. Disse hændelser vedrører både medicinadministration 
(udlevering, indgift og indtagelse samt manglende dokumentation) og medicindispensering 
(dosering, optælling og blanding).  

Norddjurs Kommune arbejder aktivt med tiltag for at forebygge disse utilsigtede hændelser. 
Kommunen afprøver i øjeblikket et velfærdsteknologisk hjælpemiddel, som har til hensigt at 
påminde brugeren om, hvornår det er tid til at tage indtage medicin.  

Alvorlighedsgraden af de utilsigtede hændelser 
Alle utilsigtede hændelser kategoriseres efter alvorlighedsgrad. Graderne tager udgangspunkt i 
den faktuelle, konkrete skade på borgeren og ikke hvad der kunne være sket. 

Nedenfor vises de fælles nationale kriterier for alvorlighedsgraderne: 

Værdi Beskrivelse 

Ingen Skade Ingen skade 

Mild Lettere forbigående skade, som ikke kræver øget behandling eller øget plejeindsats 
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Moderat Forbigående skade, som kræver indlæggelse eller behandling hos praktiserende læge/sygehus 

eller øget plejeindsats eller for indlagte patienter øget behandling 

Alvorlig Permanente skader der kræver indlæggelse eller behandling hos praktiserende læge/sygehus 

eller øget plejeindsats eller for indlagte patienter øget behandling, eller andre skader som 

kræver akut liv reddende behandling 

Dødelig Dødelig  

 

Nedenstående tabel viser fordelingen af hændelsernes alvorlighedsgrad i Norddjurs Kommune i 
2020. 

 

Tabel 5 viser fordeling af alvorlighedsgrad i forhold til antallet af utilsigtede hændelser. Kategorien ”Others” 
indeholder hændelser kategoriseret som alvorlig og dødelig. 

1.957 af de indberettede utilsigtede hændelser, svarende til 82,9%, medførte ingen skade og 307 
af de indberettede utilsigtede hændelser, svarende til 13%, medførte mild skade for borgeren. 
Størstedelen af hændelserne skete i forbindelse med medicinadministration og 
medicindispensering. Flere af disse hændelser var nærved-hændelser, hvor fejlen blev opdaget 
inden den skete, og derved ikke fik konsekvenser for borgeren.  

86 af de indberettede utilsigtede hændelser, svarende til 3,6%, medførte moderat skade for 
borgeren. De hyppigste årsager var hændelser i forbindelser med udlevering og indtagelse af 
medicin, dosering af medicin, fald og infektioner.  
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12 af de indberettede utilsigtede hændelser, svarende til 0,5%, medførte alvorlig eller dødelig 
skade for borgeren. Disse hændelser bestod primært af hændelser i forbindelse med behandling 
og pleje samt udlevering og indtagelse af medicin.  

Der er en difference mellem antallet af indberettede sager og de antal sager der er fordelt efter 
alvorlighedsgrad i tabel 5. Det er der flere årsager til. Kommunen har været tilknyttet et 
pilotprojektet i 2020 gennem Styrelsen for Patientsikkerhed, som anvendte en anden skala til 
klassificering af alvorlighedsgraden. Disse data indgår derfor ikke i denne tabel. (Se mere i afsnittet 
om Patientsikkerhedsarbejdet). Derudover var enkelte af de indberettede utilsigtede hændelser 
fra 2020 endnu ikke kategoriseret i forhold til alvorlighedsgrad af hændelsen, da rapporten blev 
udarbejdet. Det kan skyldes, at indberetningerne er foretaget af pårørende og endnu ikke er 
færdigbehandlet hos den lokale borgersikkerhedskoordinator. 
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Patientsikkerhedsarbejdet 
I 2020 har risikomanagerne søgt at fastholde fokus på at udarbejde systematiske arbejdsgange 
herunder blandt andet introduktionsprogrammer til nye borgersikkerhedskoordinatorer, nye 
vejledninger og opdateringer af pjecer. Risikomanagerne har arbejdet struktureret med at 
understøtte en ensartet arbejdsproces og skabe refleksion lokalt under arbejdet med 
hændelsesanalyserne. 

Norddjurs Kommune har deltaget i et pilotprojekt fra Styrelsen for Patientsikkerhed omkring 
utilsigtede hændelser. Et af kommunens plejecentre har deltaget i at afprøve en ændret 
rapporteringspligt, en ny måde at kategorisere alvorlighedsgraden af hændelser på og et 
anderledes og kortere rapporteringsskema. Formålet med pilotprojektet var at forbedre 
rapporteringsordningen for utilsigtede hændelser i hele sundhedsvæsenet med fokus på nemmere 
rapportering samt øget lokal læring og patientsikkerhed. Pilotprojektet løb fra marts 2020 til og 
med december 2020. 

Efterfølgende har Norddjurs Kommune fået en repræsentant ind i følgegruppen til revidering af 
UTH-bekendtgørelsen og UTH-vejledningen. Følgegruppen formål er at bidrage med sparring i 
forhold til problemstillinger eller spørgsmål, som opstår i forbindelse med revideringen af 
bekendtgørelsen og vejledningen. 

I 2021 vil der fortsat være fokus på at udbrede brugen af forbedringsværkstøjet 
”Forbedringsmodellen”. Der vil i årets løb blive bygget ovenpå det eksisterende arbejde, som er 
blevet grundlagt de forrige år.  

Norddjurs Kommune indgår i et klyngesamarbejde omkring utilsigtede hændelser, hvor der er 
deltagere fra både regionen og de omkringliggende kommuner. Klyngen mødes en gang i kvartalet 
og samarbejdet bruges til at drøfte lokale udfordringer samt til at skabe erfaringsudveksling. 
Derudover er samarbejdet med til at øge kendskabet til og skabe en større forståelse for det lokale 
UTH-arbejde på tværs af sektorerne. 

 

 

 

 

 

 

 
1 Sundhedsloven. Lov nr. 546 af 24/06/2005. Indenrigs- og Sundhedsministeriet. (§198, stk. 5.) 
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2 Bekendtgørelse om rapportering af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet m.v. BEK nr 1 af 
03/01/2011, Sundheds- og Ældreministeriet. 
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Norddjurs Kommune 
Voksen- og plejeudvalget 
 
 
 
 

Den 12. maj 2021 
 
 
 
Høringssvar fra handicaprådet - Årsrapport for utilsigtede hændelser 2020 

 

Handicaprådet behandlede på sit møde den 12. maj 2021 ’Årsrapport for utilsigtede 
hændelser 2020’. 
 
Handicaprådet tager årsrapporten for utilsigtede hændelser til efterretning. 
 
Handicaprådet ser positivt på, at registrering af utilsigtede hændelser bliver til læring. 
 
 

Peter Hjulmand 
Formand 

Handicaprådet 
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Høringssvar fra ældrerådet - Årsrapport for utilsigtede hændelser 2020 
 
Ældrerådet behandlede på sit møde den 20. maj 2021 ’Årsrapport for utilsigtede hændelser 2020’. 
 
 
Det kan bekymre ældrerådet, at årsrapporten for utilsigtede hændelser stadig har flest indberetninger 
på medicin. Hvordan nedbringes denne kurve, hvis læring af indberetninger ikke har den ønskede 
effekt? Ældrerådet ønsker, at der arbejdes målrettet på at sænke antallet af utilsigtede hændelser, og 
mener ikke, at det fortsat er grundet en øget registrering, at kurven fortsat stiger. 
 
Ældrerådet undrer sig desuden over, at det fortsat er plejecentrene, der indberetter flest utilsigtede 
hændelser. 
 
 

På ældrerådets vegne 
Ingeborg Kyed Pedersen, Formand 

Ældrerådet i Norddjurs Kommune

Dato: 20. maj 2021Norddjurs Kommune
Voksen- og plejeudvalget
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Grundlæggende principper for reglerne om magtanvendelse 
Der gælder en række grundlæggende principper i forbindelse med reglerne om magtanvendelse 
og andre indgreb i selvbestemmelsesretten: 
 
 Anvendelse af magt forudsætter altid, at der er dokumentation for den nedsatte psykiske 

funktionsevne.  
 Magtanvendelse må aldrig erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk hjælp og støtte. 
 Personalet skal altid først forsøge at få personen til at medvirke frivilligt. 
 Magtanvendelse skal stå i et rimeligt forhold til det, der søges opnået. 
 De mindst indgribende foranstaltninger skal anvendes. 
 Magtanvendelse skal udøves så skånsomt og kortvarigt som muligt. 
 Magt må ikke anvendes med mindre lovens bestemmelser er opfyldt, og der er truffet 

afgørelse om det.  
 
Der kan klages over alle former for brug af magtanvendelse til Ankestyrelsen. 
 

Sagsbehandling i myndighedsafdelingen 
Det er bo- og aktivitetsstederne indenfor handicap- og psykiatriområdet, der er ansvarlige for, at 
magtanvendelse indberettes, og at reglerne for magtanvendelse og andre indgreb i 
selvbestemmelsesretten overholdes. Myndighedsafdelingen har udarbejdet en vejledning omkring 
magtanvendelse til personalet i bo- og aktivitetsstederne i Norddjurs Kommune. 
Indberetninger om magtanvendelse sendes til myndighedsafdelingen, som behandler de enkelte 
sager. Indberetninger om borgere, der er bosat i andre kommuner, hvor Norddjurs Kommune er 
handlekommune, bliver sagsbehandlet på samme måde, som indberetningerne fra egne tilbud. 
 
Hvis myndighedsafdelingen har spørgsmål eller er uenige i anvendelsen af magt, kontaktes det 
respektive bo- og aktivitetstilbud, med henblik på en nærmere redegørelse og sparring på de 
pædagogiske overvejelser og lovligheden af anvendelse af magt. 
 
Ansøgninger om indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne bliver behandlet og afgjort i 
henhold til Servicelovens rammer.  
 
Ved brug af akut magtanvendelse, skal der udarbejdes en skriftlig plan for at undgå 
magtanvendelse. Denne udarbejdes af bo- og aktivitetsstederne. 
 

Sagsbehandling på sundheds- og omsorgsområdet 
Aftaleholderne på sundheds- og omsorgsområdet er ansvarlige for, at magtanvendelse indberettes, 
og at reglerne for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overholdes. 
Visitationsafdelingen har udarbejdet en vejledning omkring magtanvendelse til personalet.  
Indberetningerne sendes til visitationsafdelingen, som behandler de enkelte sager.  
Visitationsafdelingen er sparringspartner og har derudover ansvaret for at vurdere, om der er 
lovhjemmel for magtindgrebet. Er der ikke lovhjemmel, kontaktes det respektive sted, med 
henblik på en nærmere redegørelse og sparring på de pædagogiske overvejelser.  
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Der skal foreligge en handleplan for, hvordan personalet fremadrettet vil forebygge anvendelsen 
af magt. 
 

Oversigt over indberettede magtanvendelser  
Nedenfor fremgår de samlede indberetninger af magtanvendelser for 2020. 

 
Oversigt over indberettede magtanvendelser i 2020 

 Afværgehjælp 

§124 c 

Fastholdelse m.v. 

§124 d 

Særlige døråbnere 

§125 

NORDDJURS KOMMUNE 1. 

kvt 

2. 

kvt 

3. 

kvt 

4. 

kvt 

1. 

kvt 

2. 

kvt 

3. 

kvt 

4. 

kvt 

1. 

kvt 

2. 

kvt 

3. 

kvt 

4. 

kvt 

Socialområdet:             

Område Grenaa: 

Skovstjernen/Ålunden 
       1     

Psykiatri og Rusmidler: 

Dolmer Have 
            

Psykiatri og Rusmidler: 

Bofællesskaberne i Glesborg 
            

Psykiatri og Rusmidler: 

AUC 
            

Psykiatri og Rusmidler: 

NO 17 
            

Område Ørum: 

Nøddebo, Nyvang, Åparken, 
Kornvænget og 
Aktivitetstilbud 

    1 1 1      

Område Auning/Allingåbro: 

Banesvinget, 
Stadionparken. Broagervej 
og Aktivitetstilbud AC 
Auning og GL. Estrup 

            

Område Ørsted: 

Botilbud: Kærvang, 
Skovvang og 
Aktivitetscenter 

   1 4  4 10     

Aktivitet og uddannelse: 

Nærheden/STU Norddjurs 
      4      
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 Afværgehjælp 

§124 c 

Fastholdelse m.v. 

§124 d 

Særlige døråbnere 

§125 

ANDRE KOMMUNER             

Marie Magdalene, Syddjurs             

REGIONALE TILBUD             

Bakketoften, Hedensted             

Hinnerup Kollegiet, Horsens             

Høskoven, Viby J      1       

Kofoedsminde, Rødby        1     

Mosetoften, Viborg             

Møllebækken, Kløvhøj             

Nørholm Kollegiet, Herning             

Pilebakken, Them             

Stefanhjemmet, Aarhus             

Svalevej, Assentoft             

Sødisbakke, Mariager     6 3 8 10     

Sølund, Skanderborg     2  1 2     

Sct. Mikkel, Viborg        1     

Tagdækkervej, Hammel             

Tangkær             

Bostedet Dannebrogsgade, 
Viborg 

            

PRIVATE TILBUD             

Hadruplund             

Sundhed og Omsorg:             

Digterparken             

Violskrænten/Grønnegården     1        

Fuglsanggården             

Glesborg             

Møllehjemmet             

Farsøhthus             

Hjemmepleje Grenå             

Hjemmepleje 
Glesborg/Allingåbro 
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 Afværgehjælp 

§124 c 

Fastholdelse m.v. 

§124 d 

Særlige døråbnere 

§125 

I alt    1 14 5 18 25     

 
 
 
 Stofseler 

§128 

Tryghedsskabende 
velfærdsteknologi 

§128 b 

Låsning og sikring af 
yderdøre 

§128 c 

NORDDJURS KOMMUNE 1. 

Kvt 

2. 

kvt 

3. 

kvt 

4. 

kvt 

1. 

kvt 

2. 

kvt 

3. 

kvt 

4. 

kvt 

1. 

kvt 

2. 

kvt 

3. 

kvt 

4. 

kvt 

Socialområdet:             

Skovstjernen             

Ålunden             

Dolmer Have             

Bofællesskaberne i Glesborg             

Ørum Bo- og 
Aktivitetscenter 

            

Bofællesskaber/ AC i Auning             

Broagervej og 
Stadionparken 

            

Kærvang, Skovvang og 
Skovly 

            

Ørsted Bo- og 
Aktivitetscenter 

            

Rougsøcentret og GL. 
Estrup 

            

Nærheden             

AUC             

NO 17             

REGIONALE TILBUD             

Bakketoften, Hedensted             

Hinnerup Kollegiet, Horsens             

Kofoedsminde, Rødby             

Mosetoften, Viborg             
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 Stofseler 

§128 

Tryghedsskabende 
velfærdsteknologi 

§128 b 

Låsning og sikring af 
yderdøre 

§128 c 

Møllebækken, Kløvhøj             

Nørholm Kollegiet, Herning             

Pilebakken, Them             

Stefanhjemmet, Aarhus             

Svalevej, Assentoft             

Sødisbakke, Mariager             

Sølund, Skanderborg             

Sct. Mikkel, Viborg             

Tagdækkervej, Hammel             

Tangkær             

Bostedet Dannebrogsgade, 
Viborg 

            

Fenrishus, Aarhus 1            

Sundhed og omsorg:             

Digterparken     34 28 18 16     

Violskrænten/Grønnegården 3 3 3 3 20 18 7 4     

Fuglsanggården 3 2 2 2 0 0 0 0     

Glesborg     20 25 20 19     

Møllehjemmet     10 12 11 13     

Farsøhthus     29 35 29 31     

Hjemmepleje Grenå     8 7 11 14     

Hjemmepleje 
Glesborg/Allingåbro 

   1 11 8 14 14     

I alt 7 5 5 6 132 133 110 111     
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 Flytning uden sam-
tykke 

§§ 129 og 129 a 

Bestemmelserne kap. 
24 a 

Kortvarigfastholdelse i 
personlig hygiejne-

situationer 

§136 a 

Bestemmelserne i kap. 
24 b 

Fastholdelse i 
personlig hygiejne-

situationer 

§136 c 

NORDDJURS KOMMUNE 1. 

Kvt 

2. 

kvt 

3. 

kvt 

4. 

kvt 

1. 

kvt 

2. 

kvt 

3. 

kvt 

4. 

kvt 

1. 

kvt 

2. 

kvt 

3. 

kvt 

4. 

kvt 

Socialområdet:             

Skovstjernen             

Ålunden             

Dolmer Have             

Bofællesskaberne i Glesborg             

Ørum Bo- og 
Aktivitetscenter 

            

Bofællesskaber/ AC i Auning             

Broagervej og 
Stadionparken 

            

Kærvang, Skovvang og 
Skovly 

            

Ørsted Bo- og 
Aktivitetscenter 

            

Rougsøcentret og GL. 
Estrup 

            

Nærheden             

AUC             

NO 17             

REGIONALE TILBUD             

Bakketoften, Hedensted             

Hinnerup Kollegiet, Horsens             

Kofoedsminde, Rødby             

Mosetoften, Viborg             

Møllebækken, Kløvhøj             

Nørholm Kollegiet, Herning             

Pilebakken, Them             

Stefanhjemmet, Aarhus             
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Svalevej, Assentoft             

Sødisbakke, Mariager             

Sølund, Skanderborg             

Sct. Mikkel, Viborg             

Tagdækkervej, Hammel             

Tangkær             

Bostedet Dannebrogsgade, 
Viborg 

            

Fenrishus, Aarhus             

Sundhed og omsorg:             

Digterparken           1  

Violskrænten/Grønnegården             

Fuglsanggården         3 3 3 2 

Glesborg             

Møllehjemmet             

Farsøhthus             

Hjemmepleje Grenå             

Hjemmepleje 
Glesborg/Allingåbro 

            

I alt         3 3 4 2 

 

 

 Fastholdelse m.v. ved 
meget 

grænseoverskridende 
eller konfliktskabende 

adfærd 

§136 d 

Flytning uden 
samtykke 

§136 f 

NORDDJURS KOMMUNE 1. 

kvt 

2. 

kvt 

3. 

kvt 

4. 

kvt 

1. 
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2. 

kvt 

3. 

kvt 

4. 
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Socialområdet:         

Skovstjernen         

Ålunden         

Dolmer Have         
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Bofællesskaberne i Glesborg         

Ørum Bo- og 
Aktivitetscenter 

        

Bofællesskaber/ AC i Auning         

Broagervej og 
Stadionparken 

        

Kærvang, Skovvang og 
Skovly 

        

Ørsted Bo- og 
Aktivitetscenter 

        

Rougsøcentret og GL. 
Estrup 

        

Nærheden         

AUC         

NO 17         

REGIONALE TILBUD         

Bakketoften, Hedensted         

Hinnerup Kollegiet, Horsens         

Kofoedsminde, Rødby         

Mosetoften, Viborg         

Møllebækken, Kløvhøj         

Nørholm Kollegiet, Herning         

Pilebakken, Them         

Stefanhjemmet, Aarhus         

Svalevej, Assentoft         

Sødisbakke, Mariager         

Sølund, Skanderborg         

Sct. Mikkel, Viborg         

Tagdækkervej, Hammel         

Tangkær         

Bostedet Dannebrogsgade, 
Viborg 

        

Fenrishus, Aarhus         

Sundhed og omsorg:         

Digterparken         
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Violskrænten/Grønnegården         

Fuglsanggården         

Glesborg         

Møllehjemmet         

Farsøhthus         

Hjemmepleje Grenå         

Hjemmepleje 
Glesborg/Allingåbro 

        

I alt         

 

Kommentarer til årsopgørelsen for 2020 

Myndighedsafdelingen:  

Der har i 2020 været udsving af magtanvendelser, hvor det har været nødvendigt med 
yderligere tiltag, for at forebygge antal af magtanvendelser. 
Der er foretaget magtanvendelser, hvor Myndighedsafdelingen har været i dialog med 
pågældende ledere. 
 
 
Sundhed- og omsorgsområdet: 

Gennem 2020 er det sket et fald i anvendelse af tryghedsskabende velfærdsteknologi 
(§128b). Som tidligere nævnt er dette fald forventeligt, da reviderede regler om 
magtanvendelse giver mulighed for at anvende tryghedsskabende velfærdsteknologiske 
løsninger hos borgere med demenssygdom uden at der er tale om en 
magtanvendelse(§136e). Dette forudsætter dog, at løsningen anvendes for at sikre 
borgerens tryghed, værdighed og omsorg, og at borgeren eller værgen ikke modsætter 
sig brugen af løsningen. 

De øvrige typer af magtanvendelse har ligget stabil gennem året og giver ikke anledning 
til bemærkninger. 

I 2020 har der været en enkelt indberetning på magtanvendelse hos en borger, som ikke 
kunne godkendes, da typen af magtanvendelse ikke er beskrevet i servicelovens regler 
om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Der har efterfølgende 
været indgået en dialog med den pågældende enhed om hvordan en lignede situation 
bør håndteres og dokumenteres i fremtiden. 

Rapporten indeholder indberetninger på magtanvendelse hos sundhed og omsorg, som 
blev færdigbehandlet senest d. 15. januar 2021.



Bilag: 19.2. Høringssvar fra beboer- og pårørenderådet på Digterparken

Udvalg: Voksen- og plejeudvalget
Mødedato: 01. juni 2021 - Kl. 15:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 187747/20
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Høringssvar bruger- og pårørenderåd 

Dato: 1. december 2020 

Høringssvar på udvidet tilsynsrapport for Plejecenter Digterparken og 

Korttidsafdelingen  

Høringssvar: Bruger- og pårørenderådet, Plejecenter Digterparken  

Rapporten for udvidet kommunalt tilsyn ved Plejecenter Digterparken og Digterpar-
kens Korttidsafdeling har været i høring i bruger- og pårørenderådet, Plejecenter 

Digterparken d.1. december 2020.  
 

Deltagere i Plejecenter Digterparkens bruger- og pårørenderåd:  
Brugerrepræsentanter: John Erik Rasmussen(formand), Jytte Degn, Kirsten Sylvang 

Pårørenderepræsentanter: Eva Grouleff (næstformand), Søren Langholm 
Ældrerådets repræsentanter: Birgit Lindgaard og Hans Erik Nielsen 

Ledelsesrepræsentanter: Lene Ballegaard, Lisbeth Kjær Steffensen og Trine  Powers 
Medarbejderrepræsentant: Anni Mikkelsen 

 
Bruger- og pårørenderådet anfører:  

• At rapporten fremstår åben, grundig – og lidt tung 

• At pårørendebesvarelserne tegner mest i en ikke positiv retning og at der 

derfor er en forhåbning om, at de pårørende kan inddrages mere, så de 

bedre får forståelse for tingenes sammenhæng.  
• At der udover det, som rapporten peger på af henstillinger og anbefalinger 

også bør arbejdes med overleveringsprocedurerne mellem vagtlagene på 

Plejecenter Digterparken 
 



Bilag: 19.1. Tilsynsrapport for udvidet kommunalt tilsyn på Plejecenter
Digterparken og Digterparkens Korttidsafd.

Udvalg: Voksen- og plejeudvalget
Mødedato: 01. juni 2021 - Kl. 15:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 78687/21
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Indledning 
Plejecenter Digterparken er en plejeenhed i sundhed og omsorg, der består af et plejecenter og en 
korttidsafdeling. I alt råder enheden over 70 lejligheder.  
 
Plejecenteret har modtaget klager på vegne af fire beboere i 2019 – heraf er nogle af klagerne gentagne. I 
2020 har Plejecenter Digterparken modtaget klager på vegne af to beboere – hvoraf nogle af klagerne 
ligeledes er gentagne. Plejecenteret har derudover modtaget en anonym klage i 2020.  
 
Klagerne har vedrørt følgende områder: 

 Det faglige niveau for pleje og behandling 
 Brugertilfredshed 
 Serviceniveau i forhold til praktisk hjælp og rengøring 

Klagerne er blevet behandlet løbende af ledelsen på Plejecenter Digterparken og af jurist i Sundhed og 
Omsorg. I behandlingen af klagerne, er der lagt vægt på at skabe en konstruktiv dialog med beboer og 
pårørende.  Der er fokuseret på at drage læring af forløbet i forhold til den praksis, der har været genstand 
for den enkelte klage.  

Som en konsekvens af klagerne har Sundheds- og omsorgschefen besluttet, at det årlige kommunale tilsyn 
af Plejecenter Digterparken og Korttidsafdelingen i 2020 bliver et udvidet tilsyn. Dette med henblik på at 
sikre, at Plejecenter Digterparken leverer en kvalitet, der er forenelig med de lovgivningsmæssige krav, god 
faglig praksis, kommunens politik og kerneværdier på området samt kommunens fastsatte 
kvalitetstandarder og tilknyttede serviceniveau. 

Det ordinære kommunale tilsyn af enhederne i sundhed og omsorg udføres jf. Norddjurs Kommunes 
Tilsynspolitik for kommunale tilsyn 2020 (https://www.norddjurs.dk/norddjurs/politikker-og-
planer/sundhed-og-omsorg-politikker). Det udvidede tilsyn på Plejecenter Digterparken omfatter flere 
målepunkter og inkludere et udvidet datagrundlag end det ordinære kommunale tilsyn.  
 
Målepunkter i det udvidede tilsyn 
Det udvidede kommunale tilsyn vurderer kvaliteten på Plejecenter Digterparken og Korttidsafdelingen i 
forhold til følgende områder:   

 Patientsikkerhed 
o Herunder: Den sundhedsfaglige dokumentation, arbejdet med utilsigtede hændelser og 

medicinhåndtering. Derudover er der set på hygiejne og lokal procedure for triage. Triage 
er systematisk vurderingsmetode, der har fokus på afvigelser/ændringer i beboernes 
tilstand og deraf følgende behov for justering af indsatser og opfølgning 

 Brugertilfredshed 
o Herunder: Behandling af klager og bekymringshenvendelser, brugertilfredshed, arbejdet 

med beboerinddragelse, personlig pleje og praktisk hjælp, aktiviteter, mad og ernæring, 
rengøring og arbejdet med at forebygge, sagsbehandle og drage læring af magtanvendelser 

 Faglighed 
o Herunder: Arbejdet med delegation og udvikling af kompetencer, medarbejdernes 

kendskab til relevante instrukser, procedurer og retningslinjer og samarbejde med 
plejecenterlægen.  

 Organisatoriske forhold  
o Herunder: Budgetoverholdelse, arbejdsmiljø og resultat af øvrige tilsyn 

 

https://www.norddjurs.dk/norddjurs/politikker-og-planer/sundhed-og-omsorg-politikker
https://www.norddjurs.dk/norddjurs/politikker-og-planer/sundhed-og-omsorg-politikker


4 

Datagrundlaget for det udvidede tilsyn 
I forbindelse med det udvidede kommunale tilsyn på Plejecenter Digterparken og Korttidsafdelingen, har 
tilsynsenheden indsamlet, analyseret og vurderet følgende data:  

Oversigt over datagrundlag i det udvidede tilsyn 2020 på Plejecenter Digterparken 
a. Skriftlige lokale procedurer, metodebeskrivelser, initiativer og indsatser i form af f.eks. 

kompetenceskemaer, metodebeskrivelser og lignende 

b. Interview med ledelsen om det lokale arbejde med sikring og udvikling af henholdsvis patientsikkerhed, 
brugertilfredshed, faglighed og organisatorisk bæredygtighed 

c. 24 timers uanmeldte observationsstudier på tværs af teams, faggrupper og vagtlag 

d. Uanmeldt gennemgang af 49 beboeres lejlighed med henblik på at vurdere rengøringsstandarden.  Som 
udgangspunkt har det været alle lejligheder, der skulle gennemgås, men det har været betinget af, at 
det har været muligt og at beboeren har givet sit tilsagn 

e. Interview med 12 beboere (fire beboere fra hver etage) vedrørende deres mulighed for indflydelse på 
eget liv og deres tilfredshed med kvaliteten af den leverede service på Plejecenter 
Digterparken/Korttidsafdelingen 

f. Interview med 12 beboere (fire beboere fra hver etage) vedrørende deres oplevelse af maden på 
Plejecenter Digterparken/Korttidsafdelingen 

g. Interview med 10 medarbejdere vedrørende arbejdsmiljø og de faglige rammer for deres arbejde 

h. Spørgeskemaundersøgelse sendt ud til en pårørende pr. beboer for alle beboere på plejecenteret med 
36 indkomne besvarelser. Spørgeskemaet handler om beboerens mulighed for indflydelse på eget liv og 
kvaliteten af den leverede service. Det har været muligt for den pårørende at udfylde og indsende 
skemaet flere gange, hvilke betyder, at enkelte pårørende kan være overrepræsenteret i 
datamaterialet. At dette kan være tilfældet understøttes af, at nogle besvarelser har specifikke og 
enslydende kommentarer   

i. Uanmeldte stikprøvekontroller af den dispenserede medicin og borgernes medicinbeholdning hos 10 
borgere 

j. Uanmeldt journalauditering på 11 borgerjournaler i forhold til 63 vurderingskriterier vedr. 
journalføringens kvalitet 

k. Enheden har udført en lokal journalaudit på 12 borgerjournaler (otte fra plejecenteret og fire fra 
Korttidsafdelingen) ud fra de samme 63 kriterier 

l. Udtræk fra indberetningssystem vedrørende enhedens indrapportering af utilsigtede hændelser1 (UTH) 

m. Oversigt over antallet af klager og bekymringshenvendelser modtaget af forvaltningen siden 
01.01.2019 

n. Gennemgang af indberettede magtanvendelser og ansøgninger om forhåndsgodkendelser i 
omsorgsjournalen 

o. Udtræk fra log tilknyttet det it-baserede beslutningsstøtteværktøj ”MyMedCards” for at undersøge 
hvilke instrukser og retningslinjer, der er set/læst 

p. Interview med plejecenterlægen 

q. Opgørelse pr. 01.07.2020 af forventet budgetoverskridelse for regnskabsåret 2020  

r. Oversigt over sygefraværsprocenten  

s. Tilsynsrapporter for Plejecenter Digterparken for eksterne tilsyn udført i perioden fra januar 2019 til 
september 2020 

 
1 Utilsigtede hændelser er hændelser, hvor sundhedspersoner uforvarende forvolder fejl og skader, når 
borgerne behandles eller på anden måde er i kontakt med enheden 



5 

Rapportens opbygning 
Tilsynsrapporten er delt op i fire hovedafsnit, der hvert belyser et hovedområde af betydning for 
vurderingen af den samlede kvalitet på enheden. De fire hovedområder er: Patientsikkerhed, 
Brugertilfredshed, Faglighed og Organisation.  

Inden for hvert målepunkt under de fire hovedområder angives tilsynets overordnede vurdering og 
derudover kan der være en eller flere af nedenstående anvisninger. 

Tilsynet henstiller til angiver, at der er krav om, at enheden i løbet af høringsperioden udarbejder en 
handleplan for et eller flere forhold, som tilsynet har fundet handlingskrævende. 

Tilsynet anbefaler angiver, at enheden med fordel kan arbejde med et eller flere forhold, som tilsynet har 
fundet opmærksomhedskrævende. Ved næste tilsyn, vil der blive spurgt særskilt ind til enhedens arbejde 
med disse forhold. 

Tilsynet fremhæver angiver, at tilsynet har gjort et særligt positivt fund, som enheden anbefales at 
videreformidle til andre enheder.   
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Præsentation af enheden  
Plejecenter Digterparken og Korttidsafdelingen er en kommunal plejeenhed med 70 boliger – heraf fem 
ledige (pr. 01.09.2020).  

 Plejecenteret er opdelt i tre etager. Medarbejderne er organiseret i seks teams og der er tilknyttet 
to teams til hver etage 

 Ledelsen varetages af Plejecenterleder Lene Ballegaard, afdelingsleder Lisbeth Kjær Steffensen og 
konstitueret afdelingsleder Trine Brix Bønsdorff Powers   

 Plejecenter Digterparken har ansat cirka 120 medarbejdere fordelt på følgende faggrupper: 
Sygeplejersker, ergoterapeut, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, 
fysioterapeut, vagtplanlægger, diætist, ernæringsassistenter, husassistent, tekniske 
servicemedarbejdere og ufaglærte 
 

Fremmødeprofil 
 Dagvagt: 30 + 2-9 elever/studerende i hele huset (social- og sundhedsassistenter, social- og 

sundhedshjælpere, sygeplejersker, ergoterapeuter, husassistenter, elever/studerende, 
fysioterapeut) Herudover (teknisk servicemedarbejder, ernæringsassistenter og ledere og 
planlægger)  

 Aftenvagt: 12 i hele huset (social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, 
sygeplejerske) 

 Nattevagt: 3 i hele huset (social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, 
sygeplejerske) 

 
Særlige bemærkninger: Indtil 31. august 2020 var der én aftaleholder og én afdelingsleder tilknyttet de ca 
120 medarbejdere på Plejecenter Digterparken og Digterparkens Korttidsafdeling. Pr. 1. september 2020 
blev ledelsesteamet udvidet, så det i dag består af en aftaleholder og to afdelingsledere.  
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Tilsynets vurdering af enhedens arbejde med de fire områder samlet set.   
Figuren nedenfor illustrerer tilsynets vurdering af enhedens arbejde med områderne: Patientsikkerhed, 
Brugertilfredshed, Faglighed og Organisatorisk bæredygtighed.  

En rød farve viser, at der er fundet et eller flere kritiske forhold af betydning for patientsikkerheden/ 
kvaliteten inden for det pågældende område.  

En gul farve viser, at der er fundet et eller flere forhold af mindre betydning for patientsikkerheden/ 
kvaliteten inden for det pågældende område. 

En grøn farve viser, at der ikke er fundet et eller flere forhold af betydning for patientsikkerheden/ 
kvaliteten inden for det pågældende område. 

Patientsikkerhed

BrugertilfredshedFaglighed

Organisatorisk 
bæredygtighed

Tilsynets vurdering af kvaliteten inden for de fire områder på Plejecenter 
Digterparken og Korttidsafdelingen

 

 

Patientsikkerhed: Tilsynet vurderer, at der er gjort et fund af mindre betydning for patientsikkerheden 
inden for dette område.  

I de udtagne borgerjournaler, er der fundet eksempler på manglende ajourføring af enkeltstående 
helbredstilstande. Fundene betyder, at den sundhedsfaglige dokumentation ikke konsekvent kan danne 
afsæt for iværksættelse af og opfølgning på indsatser i relation til de beskrevne helbredstilstande. 

Der er identificeret et opmærksomhedspunkt i relation til borgernes retssikkerhed i tilknytning til 
Sundhedsloven. Borgerens samtykke dokumenteres ikke systematisk i journalen – hverken ved 
videregivelse af helbredsoplysninger eller i forhold til den aktuelle pleje og behandling.  
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Tilsynet vurderer, på baggrund af de handleplaner enheden har udarbejdet efter tilsynet:  At enheden har 
givet et realistisk bud på, hvordan der vil blive rettet op på dette fund i perioden frem til 1. maj 2021. 

Opfølgning på henstilling vedr. dokumentation - Maj 2021 
 
Tilsynsenheden har søndag d. 2. maj modtaget dokumentation for, at enheden har gennemført en 
kvalitetssikring af dokumentationen i 12 borgerjournaler i forhold til følgende kontrolmålepunkter:  

1. Er der oprettet relevante tilstande?  
2. Er afsluttede tilstande gjort inaktive?  
3. Beskriver det faglige notat borgerens helbredstilstand? 
4. Er beboerens samtykke indhentet og dokumenteret i forhold til videregivelse af 

helbredsoplysninger? 
5. Er beboerens samtykke indhentet og dokumenteret i forhold til den aktuelle pleje og behandling (i 

alle handlingsanvisninger).  
 
Af enhedens dokumentation fremgår det, at alle krav i kontrolmålepunkterne er opfyldt (se bilag 2) 
 
Efterfølgende stikprøvekontrol ved tilsynsenhed 
 
På opfordring fra sundheds- og omsorgschefen har tilsynet efterfølgende foretaget en stikprøvekontrol 
af seks andre borgerjournaler, samt én borgerjournal, der var med i enhedens egen kontrol. Tilsynet tog 
afsæt i de samme målepunkter som ovenfor. 
 
I forhold til kontrolmålepunktet: Er der oprettet relevante tilstande? fandt tilsynet i de syv journaler: 

 At der var en journal, hvor der manglede mindst fire relevante tilstande, vurderet ud fra den 
øvrige dokumentation i journalen.  

 At der i tre journaler manglede en tilstand 
 At der i tre journaler var alle de relevante tilstande 

Sammenfattende ses et generelt billede af, at relevante tilstande er oprettet. De tilstande, der manglede 
i de syv journaler, var i alle tilfælde uden betydning for patientsikkerheden. 
 
I forhold til kontrolmålepunktet: Er afsluttede tilstande gjort inaktive? fandt tilsynet i de syv journaler: 

 At der var en journal, hvor alle afsluttede tilstande var gjort ’Ikke relevante’ 
 At der var fem journaler, hvor afsluttede tilstande var gjort ’inaktive’ – men at også ikke- 

relevante tilstande var gjort inaktive i disse journaler 
 At der var en journal (den journal der også indgik i dokumentationen af enhedens egen 

kvalitetssikring) hvor afsluttede tilstande var journaliseret korrekt  
Sammenfattende ses, at der fortsat mangler korrekt journalisering af afsluttede tilstande. 
 
I forhold til kontrolmålepunktet: Beskriver det faglige notat borgerens helbredstilstand? fandt tilsynet i 
de syv journaler: 

 At der var tre journaler, hvor der i enkelte tilstande manglede en angivelse af årsag til 
helbredstilstanden og/eller en ajourføring af tilstanden 

 At der var fire journaler, hvor helbredstilstandene var beskrevet fyldestgørende 
Sammenfattende ses, at de faglige notater i størstedelen af journalerne indeholder de nødvendige 
informationer jf. Norddjurs Kommunes retningslinjer for dokumentationspraksis. Enkelte 
helbredstilstande manglede præcisering og /eller ajourføring. Tilsynet bemærker at enheden har udviklet 
en lokal praksis, hvor plan for pleje og behandling beskrives direkte i tilstandsdetaljerne. Dette vurderes 
som en uhensigtsmæssig arbejdsgang, der betyder, at det ikke er entydigt, hvor den opdaterede plan er 
anført.  
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I forhold til kontrolmålepunktet: Samtykke i forhold til videregivelse af helbredsoplysninger? fandt 
tilsynet i de syv journaler: 

 At der i alle syv journaler blev vurderet, at kontrolmålepunktet var opfyldt i forhold til borgerens 
samtykke ved korrespondance med tredjepart 
 

I forhold til kontrolmålepunktet: Samtykke i forhold til den aktuelle pleje og behandling (i alle 
handlingsanvisninger) fandt tilsynet i de syv journaler: 

 At i tre journaler manglede der dokumentation af borgers samtykke i enkelte 
handlingsanvisninger 

 At i fire journaler var der dokumentation for samtykke i alle handleanvisninger 
Sammenfattende ses, at der er dokumentation for borgers samtykke – både i forbindelse med aktuel 
pleje og behandling på plejecentret og ved kontakt til tredjepart, herunder praktiserende læge med 
undtagelse af få tilfælde. 
 
Konklusion på stikprøvekontrol 
På baggrund af ovenstående konkludere tilsynet, at der fortsat er behov for fokus på ovennævnte 
målepunkter mhp. at sikre ensartet kvalitet i den sundhedsfaglige dokumentation i alle borgerjournaler.  
 
Tilsynet henstiller til, at enheden fortsat arbejder målrettet og systematisk med at sikre retvisende og 
ajourførte borgerjournaler, der lever op til de retningslinjer, der er gældende for sundhedsfaglig 
dokumentation i Sundheds- og Omsorgsområdet i Norddjurs Kommune.  
Der vil blive fulgt op på dette ved næste tilsyn.  

  

Der er også et opmærksomhedspunkt i forhold til at sikre, at alle medarbejdere kender og anvender de rette 
procedurer for håndhygiejne og nedre toilette.  
 
Der er ikke anmærkninger i forhold til enhedens arbejde med at forebygge og lære af deres utilsigtede 
hændelser – UTH’er. Ved tilsynet ses, at der indberettes en god mængde UTH’er, at der er en fast praksis 
for i hvilke fora UTH’er præsenteres og at der iværksættes initiativer på baggrund af den læring, arbejdet 
med UTH’er har bidraget til. Tilsynet fremhæver, at der er iværksat et nyt tiltag, hvor beboernes medicin 
gennemgås en gang månedligt, for at sikre patientsikkerheden på baggrund af de indberettede UTH’er – og 
at der følges op på, om tiltaget gør en forskel i forhold til patientsikkerheden. 

I medicinstikprøvekontrollen ses, at retningslinjerne for korrekt medicinhåndtering overholdes. Der er 
orden i borgernes medicinbeholdning der opbevares og håndteres på en systematisk, overskuelig og 
patientsikker måde.  

Tilsynet fremhæver, at det er lykkedes enheden at implementere en procedure, der sikrer en systematisk 
tilgang til rettidig opfølgning på ændringer i borgerens helbredstilstand og iværksættelse af indsats med 
henblik på at forebygge forværringer og indlæggelser - og at denne procedure afspejler sig i en systematisk 
dokumentationspraksis.  

 
Brugertilfredshed: Tilsynet vurderer, at der ikke er gjort fund i forhold til kvaliteten af den leverede 
praktiske hjælp og personlige pleje på Plejecenter Digterparken og Korttidsafdelingen.  
 
Tilsynet vurderer, at der er et opmærksomhedspunkt i forhold til, at de nuværende arbejdsgange og 
kompetencer ikke understøtter, at borgernes døgnrytmeplaner altid er opdateret. Det betyder, at der er en 
risiko for, at social- og sundhedshjælpere og afløsere ikke arbejder ud fra en opdateret viden i forhold til 
beboerens aktuelle behov for personlig pleje og praktisk hjælp samt ønskede tilgang.   
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Der er ikke anmærkninger i forhold til tilbuddet om aktiviteter på enheden, til rengøringen på enheden, til 
enhedens arbejde med at sikre kvaliteten af kosten og den ernæringsfaglige indsats eller til 
brugertilfredsheden på enheden. Tilsynet vurderer, at i forhold til disse områder leverer Plejecenter 
Digterparken en service, der inden for de givne rammer, lever op til kommunens kvalitetsstandarder.   
 
Tilsynet fremhæver, at beboerens perspektiv og indflydelse på eget liv er et prioriteret fokusområde på 
Plejecenter Digterparken. Dette fokusområde afspejles både i dokumentationen, i arbejdstilrettelæggelsen, 
i omgangsformen og i tilgangen til magtanvendelse, hvor magt er absolut sidste udvej. Der er således helt 
gennemgående et borgercentreret perspektiv på tilgangen til beboerne og plejen på Plejecenter 
Digterparken.   
 

Faglighed: Tilsynet vurderer, at der ikke er gjort fund i forhold til, hvordan Plejecenter Digterparken og 
Korttidsafdelingens sikrer, at den nødvendige og relevante faglige viden og medarbejderkompetencer er til 
stede i enheden i forhold til de opgaver, der skal løses. 

Tilsynet vurderer, at der er et opmærksomhedspunkt i forhold til, at der ikke er tydelige og kendte 
informationsveje, når nye retningslinjer – der ikke er relateret til COVID-19 – skal formidles til alle relevante 
medarbejdere.  

Der er ikke anmærkninger i forhold til arbejdet med delegation og kompetencer og der ses en generel 
systematik ved start af dag- og aftenvagt, hvor der er en fast procedure for overlevering. Medarbejderne er 
bevidste om deres kompetencer og indhenter den fornødne hjælp, hvis opgaven kræver det. Der er skabt en 
fast praksis så det sikres, at alle medarbejdere har kendskab til nye retningslinjer vedrørende COVID-19 
 

Organisatorisk bæredygtighed. Tilsynet vurderer, at der ikke er gjort fund i forhold til, hvorvidt enheden 
har en bæredygtig organisation.  

Der er ingen anmærkninger i forhold til budgetoverholdelse og eksterne tilsyn. I forhold til arbejdsmiljøet 
ses det, at det fysiske arbejdsmiljø prioriteres, at sygefraværet er faldet og at medarbejderne fortæller om 
et godt kollegialt samarbejde. Med ansættelsen af den nye afdelingsleder, vurderer tilsynet, at der bliver 
taget hånd om de problemer, medarbejderne oplever i forhold til ledelsesspændet. Det bemærkes, at der 
har været nogle uhensigtsmæssige rammer for arbejdsmiljøet på Plejecenter Digterparken grundet 
rekrutteringsproblemer og en forholdsvis høj personaleomsætning. 
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Patientsikkerhed 
Inden for området Patientsikkerhed ses der på, om enheden arbejder systematisk for at forbedre 
patientsikkerheden så det understøttes, at borgerne får et trygt, effektivt og sammenhængende forløb. 
Herunder ses der på, hvordan enheden arbejder med sundhedsfaglige procedurer for at forebygge 
utilsigtede hændelser – UTH’er.  
 
Under dette område ses der også på, om enheden lever op til sundhedslovens bestemmelser i forhold til at 
sikre, at borgerens integritet og selvbestemmelsesret respekteres.  
  
Tilsynets vurdering af enhedens arbejde med patientsikkerhed bygger på følgende målepunkter: 

 Den sundhedsfaglige dokumentation på enheden 
 Enhedens arbejde med at forebygge og lære af utilsigtede hændelser 
 Enhedens medicinhåndtering   

Den sundhedsfaglige dokumentation 
Tilsynets vurdering af kvaliteten i enhedens sundhedsfaglige dokumentation bygger på: 

 Tilsynsenhedens uanmeldte journalaudit på 11 borgerjournaler i forhold til 63 vurderingskriterier 
vedr. journalføringens kvalitet. Disse journaler er tilfældigt udvalgt, så de repræsenterer 
borgerjournaler fra hvert team og korttidsafdelingen på plejecenteret.  

 Enhedens lokale journalaudit på 12 af deres borgerjournaler (otte fra plejecenteret og fire fra 
korttidsafdelingen) ud fra de samme 63 kriterier.  

 Gennemgang af skriftlige lokale procedurer, metodebeskrivelser, initiativer og indsatser i form af 
f.eks. handleplaner for at sikre systematik af den sundhedsfaglige dokumentation og medicinaudit. 

 Interview med ledelsen om det lokale arbejde med sikring og udvikling af patientsikkerhed. 
 Uanmeldte observationsstudier på tværs af teams, faggrupper og vagtlag. 

Sammenfatning af tilsynsenhedens fund:  

Tilsynsenheden finder gennemgående  
 At i størstedelen af journalerne er der faglige notater, der ikke er ajourførte - faglige notater er 

beskrivelser af borgerens helbredstilstande 
 At de faglige notater er meget sparsomt beskrevne, så det ikke altid er muligt at se, hvordan 

borgerens tilstand kommer til udtryk vanligt og aktuelt 
Både enheden og tilsynsenheden finder gennemgående  

 At de indsatser, borgeren tidligere har fået tildelt, og som nu er afsluttede, stadig fremgår af 
borgerens journal, hvilket tilsynsenheden vurderer, giver et rodet indtryk, der gør det svært at 
danne sig et hurtigt overblik i journalen  

 At der er mangelfuld dokumentationen af borgerens samtykke til pleje og behandling og til 
videregivelse af helbredsoplysninger til tredjepart 

 At ikke alle relevante oplysninger sendes med i den manuelle indlæggelsesrapport jf. Norddjurs 
Kommunes instruks om dette 

 At der ikke dokumenteres i FMK (Fælles Medicinkort), når der udleveres medicin efter behov (PN) 
Gennemgående finder både enheden og tilsynsheden også 

 At borgerens overordnede helbredsoplysninger er opdaterede og relevante  
 At der systematisk bliver fulgt op på observationsnotater og målinger, der beskriver eller viser en 

forværring i borgerens tilstand 
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 At den fremadrettede opfølgning på borgerens helbredstilstand og indsatser dokumenteres 
systematisk 

På baggrund af ovenstående vurderer tilsynet: At der er mindre problemer af betydning for 
patientsikkerheden.  

I vurderingen er der lagt vægt på, at fundene af den manglende ajourføring af enkelte faglige notater er 
gennemgående i alle journaler.  

Tilsynet henstiller til:  
 At der udarbejdes en handleplan for at sikre en ensartet og systematisk procedure for opdatering 

af det faglige notat – og helbredstilstande generelt.  
 At der udarbejdes en handleplan for at sikre, at borgerens samtykke dokumenteres systematisk – 

både i forhold til videregivelse af helbredsoplysninger og i forhold til den aktuelle pleje og 
behandling.  

Tilsynet anbefaler:  
 At det sikres, at relevante oplysninger i journalen medsendes den manuelle indlæggelsesrapport.  
 At det faglige notat beskriver borgerens helbredstilstand jf. manualens anvisninger.  
 At handlingsanvisninger beskriver handlinger og hvordan der skal handles ved hvilke afvigelser – 

herunder hvem der skal kontaktes og hvad der er aftalt med behandlingsansvarlig læge.  
 At der dokumenteres i FMK, når der udleveres medicin efter behov (PN). 
 At tidligere indsatser ikke fremgår af listen med de aktuelle indsatser. 

Tilsynet fremhæver: At der på enheden arbejdes med en systematisk dokumentationspraksis, der tager 
afsæt i den lokale triage-procedure (vurdering af alvorlighedsgrad af beboerens tilstand og deraf følgende 
opfølgning). Dette sikrer en gennemgående opfølgning på de observationsnotater og målinger, der viser 
eller beskriver en forværring i borgerens tilstand.   

 
Arbejdet med utilsigtede hændelser (UTH) 
Tilsynets vurdering af enhedens arbejde med at forebygge og lære af utilsigtede hændelser bygger på: 

 Udtræk fra indrapporteringssystemet DPSD der viser, hvor mange utilsigtede hændelser der er 
indrapporteret på Plejecenter Digterparken inden for det seneste år fordelt på måneder og hvilke 
typer af utilsigtede hændelser, der er indrapporteret (se Bilag 1) 

 Interview med ledelsen om organiseringen af og strategien for arbejdet med utilsigtede hændelser 
på enheden  

 Uanmeldte observationsstudier og interviews med medarbejdere for at afdække, om ledelsens 
beskrivelse af organiseringen af arbejdet med utilsigtede hændelser er implementeret i praksis  

Sammenfatning af tilsynsenhedens fund:  

Af dataudtrækket fremgår det:  
 At der indrapporteres en god mængde UTH’er på Plejecenter Digterparken af flere forskellige 

medarbejdere, hvilket viser, at der er et kendskab til og en kultur for at indberette blandt 
medarbejderne 

 At størstedelen af de indberettede UTH’er vedrører medicinering 
Af interviewet med ledelsen fremgår det: 

 At det er fast praksis at vurdere, om der skal handles på en UTH med det samme og at der er 
mødefora for at effektuere dette 
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 Alle UTH’er fra det pågældende team drøftes på teammøder (det vil sige et møde for alle 
medarbejdere på en etage på tværs af vagtlag). Hvis det vurderes, at UTH’en kan skabe læring på 
tværs af etagerne, bliver den taget op på alle teammøder i huset. Der følges op på UTH’erne ved 
næstkommende møde   

 Med afsæt i arbejdet med at skabe læring på baggrund af UTH’er, er det blandt andet iværksat, at 
der bookes en medicingennemgang af borgerens medicin en gang månedligt i borgerens kalender – 
og dette tiltag vurderes at øge patientsikkerheden mærkbart i forhold til medicinering, da det 
vurderes at have skabt en systematik og mere orden i medicinopbevaringen- og doseringen. 

 Lederne tilkendegiver, at der kan skabes mere fokus på at indberette UTH’er omkring fald og 
infektioner   

Af observationsstudier bemærker tilsynsenheden: 
 At medarbejdere på tværs af teams og vagtlag fortæller, at de er fortrolige med indberetning af 

UTH’er eller ved hvor de kan få hjælp til dette  
 At medarbejderne fortæller, at de indrapporterede UTH’er et fast punkt på alle teammøder 

 
Tilsynets vurdering: At der ikke er anmærkninger i forhold til arbejdet med utilsigtede hændelser på 
Plejecenter Digterparken. 

I vurderingen er der lagt vægt på, at der indberettes en god mængde UTH’er, at der er en fast praksis for i 
hvilke fora UTH’er præsenteres og at der iværksættes initiativer på baggrund af den læring, arbejdet med 
UTH’er har bidraget til.  

Tilsynet anbefaler: 
 At der fremadrettet arbejdes med et øget fokus på at indberette UTH’er relateret til fald og 

infektioner 
Tilsynet fremhæver: 

 At der er iværksat et nyt tiltag, hvor beboernes medicin gennemgås en gang månedligt, for at sikre 
patientsikkerheden på baggrund af de indberettede UTH’er – og at der følges op på, om tiltaget gør 
en forskel i forhold til patientsikkerheden  

 

Medicinkontrol 
Tilsynets vurdering af enhedens arbejde med medicinhåndteringen bygger på: 

 Uanmeldte stikprøvekontroller af den dispenserede medicin og borgernes medicinbeholdning ved 
10 borgere. 
 

Sammenfatning af tilsynsenhedens fund:  
Af stikprøvekontrollerne fremgår det: 

 At der er en orden i og en ajourføring af borgernes medicinbeholdning og i den medicin, der er 
dispenseret  

 
Tilsynets vurdering: Der er ikke gjort fund af betydning for patientsikkerheden. 
 
Tilsynet fremhæver: Arbejdsgangen med en månedlig gennemgang af alle beboeres medicin vurderes at 
bidrage til at højne kvaliteten af medicinhåndteringen.  
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Øvrige kommentarer til patientsikkerheden  
Under dette punkt vurderes øvrige fund i forhold til patientsikkerheden. Vurderingen bygger på: 

 Uanmeldte observationsstudier på tværs af teams, faggrupper og vagtlag. 
 
Sammenfatning af tilsynsenhedens fund: 
Ved observationsstudierne bemærker tilsynsenheden: 

 Procedure for triagering er kendt og anvendt af medarbejderne og de oplever, at proceduren sikrer 
en god planlægning og en systematisk opfølgning på ændringer i beboernes helbredstilstand - 
hvilket bekræftes af tilsynsenhedens journalgennemgang. 

 At der er håndsprit tilgængeligt – og at denne anvendes   
 At der er en fornuftig grad af håndhygiejne i forbindelse med den personlige pleje, men at der er 

gjort enkelte fund, hvor der ikke er foretaget hånddesinfektion forud for en ren/ny opgave eller 
mellem opgaver.  

 At der er en varierende kvalitet af nedre toilette og der mangler systematik i arbejdsgangen 
 

Tilsynet anbefaler:  
 At der udarbejdes en handleplan for at sikre, at alle medarbejdere kender og anvender de rette 

procedurer for håndhygiejne og nedre toilette – for eksempel i det aktuelle e-læringsmateriale og 
procedurebeskrivelser i VAR2 

 
Tilsynet fremhæver: 

 At det er lykkedes at implementere en procedure, der sikrer en systematisk tilgang til rettidig 
opfølgning på ændringer i borgerens helbredstilstand og iværksættelse af indsats med henblik på at 
forebygge forværringer og indlæggelser. 

  

 
2 VAR: Evidensbaserede retningslinjer for udførelse af sygeplejefaglige indsatser 
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Brugertilfredshed 
Under området Brugertilfredshed ses der på, hvorvidt enheden understøtter, at borgeren kan have et trygt, 
aktivt og værdigt liv på egne præmisser3. Under dette område ses der også på, om enheden lever op til 
kommunens standarder for god kvalitet i indsatsen efter lov om social services §§ 83, 83a og 86.  
  
Tilsynets vurdering af enhedens arbejde efter lov om social service bygger på følgende målepunkter: 

 Klager/bekymringshenvendelser 
 Brugertilfredshed 
 Brugerinddragelse 
 Personlig pleje og praktisk hjælp 
 Aktiviteter 
 Mad og ernæring 
 Rengøring 
 Magtanvendelser 

Klager/bekymringshenvendelser 
Tilsynets vurdering af enhedens arbejde med at imødegå og håndtere klager og bekymringshenvendelser 
bygger på: 

 Oversigt over antallet af klager og bekymringshenvendelser modtaget af forvaltningen siden 
01.01.2020 

 Interview med ledelsen 

Sammenfatning af tilsynsenhedens fund: 
Af oversigten over klager fremgår det: 

 At forvaltningen har modtaget klager/bekymringshenvendelser på vegne af fire beboere i 2019 og 
på vegne af to beboere i første halvdel af 2020. Derudover har forvaltningen modtaget en anonym 
klage. Dette tal skal ses i forhold til, at der er op til 70 beboere på Plejecenter 
Digterparken/Korttidsafdelingen. 

Ved interview med ledelsen fortælles det: 
 At alle modtagne klager tages alvorligt og ses som et bidrag til læring. I behandlingen af klagen 

tages der udgangspunkt i beboernes interesser. Det betyder, at før der indledes dialog med de 
pårørende, indhentes der samtykke til dette fra borgeren, ligesom borgerens perspektiv indhentes. 
Først derefter indledes en dialog med de pårørende og klagen behandles formelt  

 
Tilsynets vurdering: At der ikke er gjort fund i forhold til kvaliteten af enhedens håndtering af 
bekymringshenvendelser og klager. 
I vurderingen er der lagt vægt på antallet af klager i forhold til antallet af beboere på Plejecenter 
Digterparken og at der er en fast procedure, hvor borgers perspektiv og samtykke indhentes før klage 
behandles. 
 
  

 
3 Ældrepolitik for Norddjurs kommune 2017-2021 
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Brugertilfredshed 
Tilsynets vurdering af brugertilfredsheden på Plejecenter Digterparken og Korttidsafdelingen bygger på:  

 Interview med 10 beboere  
 
Sammenfatning af tilsynsenhedens fund: 
Af interviewene fremgår det  

 At størstedelen af beboerne giver udtryk for tilfredshed med at bo på Plejecenter Digterparken. De 
oplever, at personalet er venlige og hjælpsomme.  

 At flere beboere ønsker rengøring oftere end hver 3. uge, og at de savner flere aktiviteter i 
hverdagen. 

Tilsynets vurdering: At der ikke er gjort fund i forhold til brugertilfredsheden på Plejecenter Digterparken 
og Korttidsafdelingen.  

I vurderingen er lagt vægt på, at størstedelen af beboerne giver udtryk for tilfredshed. Hyppigheden af 
rengøring er i overensstemmelse med den politisk fastsatte kvalitetsstandard og det begrænsede udbud af 
aktiviteter ses i lyset af de restriktioner, COVID-19 har medført.  

Brugerinddragelse 
Tilsynets vurdering af brugerinddragelsen på Plejecenter Digterparken og Korttidsafdelingen bygger på:  

 Uanmeldte observationsstudier på tværs af teams, faggrupper og vagtlag. 
 Spørgeskemabesvarelse fra 36 pårørende 
 Interview med ledelsen 
 Tilsynsenhedens uanmeldte journalaudit på 11 borgerjournaler i forhold til 63 vurderingskriterier 

vedr. journalføringens kvalitet. Disse journaler er tilfældigt udvalgt, så de repræsenterer 
borgerjournaler fra hvert team og korttidsafdelingen på plejecenteret.  
 

Sammenfatning af tilsynsenhedens fund: 
I journalauditten finder både enheden og tilsynsenheden gennemgående: 

 At borgerens perspektiv dokumenteres. Dette er tilfældet både i overordnede beskrivelser af 
borgerens motivation, mestring og vaner, men også i beskrivelser af borgerens vurdering af og 
ønsker for arbejdet med konkrete helbredstilstande.  

Ved observationsstudierne bemærker tilsynsenheden: 
 At der er en venlig og respektfuld tone over for beboerne. Både når der tales til beboerne og når 

der tales om beboerne i forbindelse med faglig planlægning eksempelvis. Tilsynsenheden 
bemærker også, at medarbejderne, trods travlhed, giver sig tid til at være opsøgende i forhold til at 
høre, hvad beboerne ønsker.  

De pårørendes spørgeskemabesvarelse viser:  
 At 44 % af de pårørende vurderer, at medarbejderne altid har en venlig og respektfuld tone over 

for den beboer de er pårørende til. 39 % af de pårørende angiver, at dette ofte er tilfældet. 14 % af 
de pårørende har vurderet, at dette sjældent er tilfældet. 0 % angiver at det aldrig er tilfældet.  36 
% af de pårørende angiver, at den beboer, de er pårørende til, altid har indflydelse på eget liv på 
plejecenteret, 22 % vurderer, at dette ofte er tilfældet. 17 % af de pårørende angiver, at det 
sjældent er tilfældet og 11 % at det aldrig er tilfældet 

Ved interview med ledelsen fortælles om: 
 At medarbejderne kan opleve det som svært, når beboernes ønsker i forhold til den personlige 

hygiejne er forskellig fra de pårørendes forventninger - men at medarbejderne støttes i at 
prioritere beboernes ønsker. 
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 At der er nedsat to typer af råd/udvalg for beboere. Henholdsvis etageråd og kostudvalg. Beboerne 
stemmer om, hvilke beboere der skal repræsentere hver etage.  
 

Tilsynets vurdering: At der ikke er gjort fund i forhold til brugerinddragelse på Plejecenter Digterparken og 
Korttidsafdelingen.  

Vurderingen bygger på, at både dokumentationen, observation af omgangstonen og ledelsens strategi på 
området viser, at beboerens perspektiv og indflydelse på eget liv er et prioriteret fokusområde på 
Plejecenter Digterparken. De pårørendes vurdering er derimod lidt mindre entydig.  

Tilsynet anbefaler: 
 At det tydeliggøres i de pågældende borgeres døgnrytmeplan, at borgeren får hjælp til eksempelvis 

personlig hygiejne, når borgeren er klar til det, som det allerede ses af nogle døgnrytmeplaner. 
Dette for at sikre, at denne tilgang med fokus på borgerens ønsker og behov bliver gennemgående 
og ikke er afhængig af den enkelte medarbejder 

 At de pårørende inviteres til at indgå i en dialog med plejecenterets ledelse om, hvorfor de i nogle 
tilfælde vurderer, at der ikke er en respektfuld omgangstone med beboerne og hvorfor de i nogle 
tilfælde vurderer, at beboerne ikke har indflydelse på eget liv     

 
Tilsynet fremhæver: 

 At den overordnede tilgang til den personlige pleje tager afsæt i beboernes ønsker, for eksempel i 
forhold til døgnrytme og personlig hygiejne 

 
Personlig pleje og praktisk hjælp  
Tilsynets vurdering af kvaliteten af og serviceniveauet for den personlige pleje og praktiske hjælp på 
Plejecenter Digterparken og Korttidsafdelingen bygger på:  

 Uanmeldte observationsstudier på tværs af teams, faggrupper og vagtlag. 
 Spørgeskemabesvarelse fra 36 pårørende 
 Interview med ledelsen 

 
Sammenfatning af tilsynsenhedens fund: 
Ved observationsstudierne bemærker tilsynsenheden: 

 At borgerens ressourcer og ønsker inddrages i dagligdagen og i personalets samarbejde med 
borgeren. 

 At afløsere og social- og sundhedshjælpere i mindre grad orienterer sig i og dokumenterer i 
journalen, hvilket betyder, at der er en risiko for, at døgnrytmeplanen ikke altid er opdateret.   

De pårørendes spørgeskemabesvarelse viser:  
 At 25 % af de pårørende vurderer, at den beboer, de er pårørende til, altid får den hjælp, 

vedkommende har behov for. At 56 % af de pårørende vurderer, at dette ofte er tilfældet. At 14 % 
af de pårørende angiver, at dette sjældent er tilfældet  

 
Tilsynets vurdering:  
Det er bekymrende, at 14 % af de pårørendes besvarelser viser, at de vurderer at beboerne sjældent får den 
hjælp de har behov for.  
Tilsynet har ikke gjort fund i forhold til kvaliteten af den leverede personlige pleje og praktiske hjælp på 
Plejecenter Digterparken og Korttidsafdelingen. 
Vurderingen bygger på, at der gennemgående er et borgercentreret perspektiv på plejen, hvor fokus er på at 
tilgodese borgerens behov frem for eksempelvis de pårørendes forventninger.  
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Tilsynet anbefaler: 

 At de pårørende inviteres til at indgå i en dialog med plejecenterets ledelse om, hvorfor de i nogle 
tilfælde vurderer, at beboerne ikke får den nødvendige hjælp    

 At det sikres, at social- og sundhedshjælpere og afløseres arbejdsgange og kompetencer 
understøtter, at borgernes døgnrytmeplaner altid er opdateret, da der i den nuværende praksis er 
risiko for, at denne medarbejdergruppe ikke arbejder ud fra en opdateret viden i forhold til 
borgerens aktuelle behov for personlig pleje og praktisk hjælp samt ønskede tilgang 
 

Aktiviteter 
Tilsynets vurdering af tilbuddet om aktiviteter på Plejecenter Digterparken og Korttidsafdelingen bygger på:  

 Interview med 10 beboere  
 Spørgeskemabesvarelse fra 36 pårørende 
 Uanmeldte observationsstudier på tværs af teams, faggrupper og vagtlag 
 Interview med ledelsen 

 
Sammenfatning af tilsynsenhedens fund: 
Af interviewene med beboerne fremgår det:  

 At der ikke er så mange/begrænsede tilbud om aktivitet nu på grund af COVID-19 – og at det 
savnes  

De pårørendes spørgeskemabesvarelse viser:  
 At af de pårørende, der har svaret på spørgsmålet, vurderer 17 %, at den beboer, som de er 

pårørende til, altid har mulighed for indflydelse på, hvilke aktiviteter han/hun kan deltage i. 22 % af 
de pårørende vurderer, at dette ofte er tilfældet. 8 % af de pårørende vurderer, at det sjældent er 
tilfældet og 14 % angiver, at det aldrig er tilfældet 

Ved interview med ledelsen fortælles det i forhold til aktiviteter: 
 At smitteforebyggende tiltag mod COVID-19 betyder, at eksempelvis gymnastik bliver delt i to hold 

af tilsvarende kortere tid, men at der nu igen er åbnet op for flere aktiviteter og der arbejdes med at 
understøtte det sociale samvær på tværs af etager  

 At en repræsentant for ledelsen holder møde med venneforeningen otte gange årligt for at 
iværksætte aktiviteter på baggrund af ønsker fremsat på etagerådsmøder. Aktiviteterne evalueres 
efterfølgende på etagerådsmøderne  
 

Tilsynets vurdering: At der ikke er gjort fund i forhold til tilbuddet om aktiviteter på Plejecenter Digterparken 
og Korttidsafdelingen.  
 
Tilsynet anbefaler: 

 At der arbejdes med yderligere understøttende initiativer for at fremme det sociale samvær på tværs 
af huset – under hensyn til de gældende COVID-19 restriktioner  

 At de pårørende inviteres til at indgå i en dialog med plejecenterets ledelse om, hvorfor de i nogle 
tilfælde vurderer, at beboerne ikke har indflydelse på, hvilke aktiviteter de har mulighed for at 
deltage i     
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Mad og ernæring 
Tilsynets vurdering af kvaliteten af den leverede mad og ernæringsindsats på Plejecenter Digterparken og 
Korttidsafdelingen bygger på:  

 Gennemgang af lokale procedurer vedrørende blandt andet dysfagi, døgnkost og screening for 
uplanlagt vægttab 

 Interview med ledelsen 
 Interview med 10 beboere  
 Spørgeskemabesvarelse fra 36 pårørende 
 Uanmeldte observationsstudier på tværs af teams, faggrupper og vagtlag. 

 
Sammenfatning af tilsynsenhedens fund: 
Af interviewene med beboerne fremgår det:  

 At størstedelen af beboerne vurderede, at maden på plejecentret svarede til almindelig god 
hverdagsmad.  

 At der var særlig stor tilfredshed med morgenmaden. 
 At nogle beboere oplevede, at ”den varme mad” manglede tilsmagning og ikke var rigtig 

hjemmelavet mad. De fleste beboere gav dog udtryk for tilfredshed med ”den varme mad”. 
 Størstedelen af beboerne var tilfredse med ”det kolde mad”. 

Ved interview med ledelse fortælles det: 
 At det er oplevelsen, at begge yderpunkter er repræsenteret i forhold til borgernes vurdering af 

maden: Fra borgere, der er meget imponerede over maden til borgere, der har meget større 
forventninger til maden, end maden under de givne vilkår kan leve op til med de besparelser, der 
har betydet, at tilberedningen foregår i centralkøkken.  

De pårørendes spørgeskemabesvarelse viser:  
 At 22 % af de pårørende vurderer, at maden der serveres, altid svarer til almindelig god 

hverdagsmad. 31 % af de pårørende vurderer at dette ofte er tilfældet. 14 % af de pårørende 
vurderer at dette sjældent er tilfældet og 11 % vurderer, at det aldrig er tilfældet.  

 At 17 % af de pårørende vurderer, at maden altid er anrettet på en indbydende måde. 36 % af de 
pårørende vurderer at dette ofte er tilfældet. 14 % af de pårørende vurderer, at dette sjældent er 
tilfældet og 11 % vurderer, at det aldrig er tilfældet.  

 At 19 % af de pårørende vurderer, at der altid er mulighed for, at der kan blive taget særlige hensyn 
til de måltider, beboeren får serveret. 22 % af de pårørende vurderer, at dette ofte er tilfældet. 8 % 
vurderer at dette sjældent er tilfældet og 11 % angiver at det aldrig er tilfældet.  

 
Ved observationsstudierne bemærker tilsynsenheden: 

 At kosttavler bliver omtalt som et redskab, der anvendes og er opdateret af medarbejderne. 
Medarbejderne henviser også til de lokalt udarbejdede flowdiagrammer for uplanlagt vægttab og 
dysfagi som dagligt anvendte redskaber. Medarbejderne fortæller, at det prioriteres, at den enkelte 
beboer får en individuelt tilpasset kost – både ift. præferencer og problemstillinger. 

 At der ikke systematisk foretages en kostregistrering i skema jf. kommunens ernæringsinstruks, 
hvilket betyder, at det kan være svært at få overblik over dokumentationen af beboerens 
kostindtag  
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 Både beboere og medarbejdere fortæller om evalueringsskemaerne, der anvendes til at give 
feedback til køkkenet. Beboerne har mulighed for at deltage i et kostudvalg. Indflydelsen her 
opleves dog at være begrænset af de aktuelle indkøbsaftaler i kommunen og de rammer, der er for 
at tilberede maden på plejecenteret, når køkkenpersonalet ikke er på arbejde i weekender og 
aften. Kostudvalget har blandt andet taget initiativ til at invitere indkøbskonsulenten i Norddjurs 
Kommune med til det næste møde i kostudvalget 

 Beboere og medarbejdere påpeger, at oksestegen og fisken er af dårlig kvalitet, hvilket bekræftes 
af køkkenpersonalet og ledelsen.  

Tilsynets vurdering: At der ikke er gjort fund i forhold til arbejdet med at sikre kvaliteten af kosten og den 
ernæringsfaglige indsats på Plejecenter Digterparken - inden for de givne rammer.  
I tilsynets vurdering er der lagt vægt på, at størstedelen af beboerne udtrykker tilfredshed med maden og at 
der er iværksat rammer for, at køkkenpersonalet og ernæringsassistenter for en kontinuerlig feedback i 
forhold til kvaliteten.  
 
Tilsynet anbefaler: 

 At der anvendes væske- og kostregistrering for de beboere, hvor der vurderes at være et behov jf. 
instruks om ernæring 

 At de pårørende inviteres til at indgå i en dialog med plejecenterets ledelse om, hvorfor de i nogle 
tilfælde vurderer, at maden ikke svarer til almindelig god hverdagsmad, at maden ikke er 
indbydende anrettet og at der ikke bliver taget særlige hensyn til de måltider beboerne får 
serveret 

 

Tilsynet fremhæver: 
 At der arbejdes systematisk med at opspore og handle i forhold til uplanlagt vægttab tidligt i forløbet 

– og at der er en tydelig og kendt praksis for opfølgning og hvordan dette arbejde understøttes med 
kosttavler og i dokumentationen. 

 At der er nedsat et kostudvalg og iværksat tiltag med evalueringsskemaer for at imødekomme og 
kunne handle i forhold til de borgere, der har udtrykt utilfredshed med maden. 

 
Rengøring 
Tilsynets vurdering af om rengøringsstandarden på Plejecenter Digterparken og Korttidsafdelingen lever op 
til den vedtagne kvalitetsstandard i Norddjurs Kommune bygger på:  

 Uanmeldt gennemgang af 49 beboeres lejlighed med henblik på at vurdere rengøringsstandarden.  
Som udgangspunkt har det været alle lejligheder, der skulle gennemgås, men det har været 
betinget af, at beboeren har givet sit tilsagn, at det ikke har været til for stor gene for beboeren og 
at beboeren ikke selv varetog rengøringen.  

 Spørgeskemabesvarelse fra 36 pårørende 
 
Sammenfatning af tilsynsenhedens fund: 
Af rengøringstjekket ses det:  

 At der er gjort mindre fund i 9 lejligheder ud af de 49 lejligheder 
 I 7 ud af 49 lejligheder blev der fundet pletter og snavs på og under toiletbræt. Det vurderes, at 

pletterne var forholdsvis friske, da ingen af pletterne var indtørrede 
 At i 5 ud af 49 lejligheder blev der fundet pletter og snavs i toiletkummen 
 At der ikke blev fundet snavs og pletter på borde, omkring toiletkummen eller overfyldte 

skraldespande 
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De pårørendes spørgeskemabesvarelse viser:  

 At størstedelen af de pårørende vurderer, at der bliver gjort rent hver tredje uge hos den beboer, 
de er pårørende til. 17 % af de pårørende vurderer, at beboeren altid får hjælp af personalet ved 
spild, 19 % af de pårørende vurderer, at det ofte er tilfældet, 36 % vurderer, at det er sjældent og 0 
% angiver, at det aldrig er tilfældet  

Ved interview med ledelsen fortælles det: 
 At der er indkøbt mopper til lejligheder med særlig risiko for spild, for at gøre det nemt at tørre op 

så snart spild bemærkes 

Tilsynets vurdering: At Plejecenter Digterparken lever op til kommunens kvalitetsstandard for rengøring.  
I vurderingen er der lagt vægt på, at det spild der blev fundet under rengøringstjekket, ikke har været 
indtørret og derfor er sket inden for en kort tidsramme. 
 
Tilsynet anbefaler:  

 At der fortsat er et fokus på at fastholde den nye praksis med tilgængelige mopper i lejligheder 
med særlig risiko for spild - og at disse anvendes ved behov.    

Magtanvendelser 
Tilsynets vurdering af om Plejecenter Digterparken efterlever lovens regler om magtanvendelse og 
forebyggelse af fremtidige magtanvendelser, bygger på:   

 Gennemgang af indberettede magtanvendelser og ansøgninger om forhåndsgodkendelser fra 
Plejecenter Digterparken og Korttidsafdelingen i omsorgsjournalen  

 Uanmeldte observationsstudier på tværs af teams, faggrupper og vagtlag. 
 
Sammenfatning af tilsynsenhedens fund: 
Af gennemgang af indrapporteringen i omsorgsjournalen, ses det:  

 At der er indrapporteret i overensstemmelse med loven på området. 
Ved observationsstudierne bemærker tilsynsenheden: 

 At medarbejderne fortæller, at de ikke oplever at skulle anvende magt med den nuværende 
beboergruppe. Tidligere har der været en beboer, hvor der var hyppige magtanvendelser. Her blev 
der holdt daglige konferencer for de berørte medarbejdere.  

 At medarbejderne fortæller, at de er meget opmærksomme på at forebygge magtanvendelser. Hvis 
en borger ikke ønsker en personlig plejeopgaver udført, trækker medarbejderne sig og kommer 
tilbage senere for at vurdere, om beboeren har ændret sine ønsker.  

 At der føres skemaer for at vurdere, om der er nogle mønstre i hvilke dage, beboerne ønsker/ikke 
ønsker at komme i bad.  

Tilsynets vurdering: At der ikke er gjort fund i forhold til, hvordan Plejecenter Digterparken og 
Korttidsafdelingens efterlever lovens regler om magtanvendelse og forebyggelse af fremtidige 
magtanvendelser. I vurderingen er der lagt vægt på, at indrapporteringerne har været i overensstemmelse 
med loven og at den praksis, der ses på Plejecenter Digterparken understøtter, at magtanvendelser 
begrænses mest muligt.  
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Tilsynet fremhæver: 

 At der arbejdes med en tilgang, hvor magt er absolut sidste udvej – blandt andet ved at det som 
udgangspunkt respekteres, hvis borger ikke ønsker et bad og at man i stedet arbejder med 
intervalpleje, hvor plejen deles op i mindre og særskilte aktiviteter i løbet af dagen 

De pårørendes perspektiv 
De pårørendes perspektiv inddrages også I tilsynets vurdering af om kvaliteten og den leverede service på 
Plejecenter Digterparken lever op til det politisk fastsatte niveau for kvalitet og service. Derfor bygger 
tilsynets vurdering også på:  

 Spørgeskemaundersøgelse sendt ud til en pårørende pr. beboer for alle beboere på plejecenteret 
med 36 indkomne besvarelser 

 
Sammenfatning af spørgeskemaundersøgelsens resultater: 
Af de pårørendes spørgeskemabesvarelser, ses det:  

 At andelen af pårørende der angiver altid eller ofte gennemgående er større end andelen af 
besvarelser, hvor der svares sjældent eller aldrig. 

 At der hvor der ses den største andel af positive besvarelser er i forhold til:  
o At føle sig velkommen på plejecenteret som pårørende  
o At medarbejderne har en venlig og respektfuld omgangstone overfor beboere  
o At beboeren får den hjælp, han/hun har brug for  
o At der er et godt samarbejde mellem medarbejderne og den pårørende  
o At beboeren får den nødvendige praktiske hjælp og personlige pleje  
o At beboeren har indflydelse på sit eget liv på plejecentret 

 At der hvor der ses den mindste andel af positive tilkendegivelser, er i forhold til  
o At beboeren får mulighed for at udvikle og bevare sine færdigheder 
o At beboeren får hjælp, hvis der er spild  
o At beboeren har indflydelse på, hvilke sociale aktiviteter han/hun har mulighed for at 

deltage i 
o At medarbejderne på plejecentret giver beboeren mulighed for at udvikle 

og/eller bevare evner og færdigheder 
o Og henholdsvis at beboerne får almindelig god hverdagsmad, at maden anrettes 

indbydende og om der er rengøring hver 3. uge 
 

  



23 

Faglighed 
I hovedområdet Faglighed ses der på, hvorvidt enheden understøtter, at den nødvendige og relevante 
faglige viden og medarbejderkompetencer er til stede i enheden i forhold til de opgaver, der skal løses. 

Tilsynets vurdering af enhedens arbejde med at sikre den nødvendige faglige viden og 
medarbejderkompetencer vurderes ud fra følgende målepunkter: 

 Delegation og kompetencer 
 Kendskab til instrukser og retningslinjer 
 Samarbejde med plejecenterlæge 

Delegation og kompetencer 
Tilsynets vurdering af om det på Plejecenter Digterparken sikres, at de rigtige kompetencer er tilstede ved 
alle opgaver og at kommunens retningslinjer for delegation efterleves, bygger på:   

 Gennemgang af lokale procedurer vedrørende blandt andet introduktion af nye medarbejdere og 
funktionsbeskrivelser  

 Interview med ledelsen 
 Uanmeldte observationsstudier på tværs af teams, faggrupper og vagtlag 

 
Sammenfatning af tilsynsenhedens fund: 
Ved observationsstudierne bemærker tilsynsenheden: 

 At medarbejderne kender til introduktionsskemaet. Der fortælles om meget forskellige 
introduktionsforløb, der spænder fra en helt systematisk gennemgang af introduktionsskemaet til 
et introduktionsforløb, der blev udskudt på grund af travlhed 

 At der er en generel systematik ved start af dag- og aftenvagt. Social- og sundhedsassistent 
overlapper med tidligere vagtlag og får mundtligt overleveret rapport. Ved aftenvagt holder social- 
og sundhedsassistenter fra hver etage konference med sygeplejerske/social- og sundhedsassistent i 
Korttidsafdelingen. Social- og sundhedsassistent orienterer sig ved vagtstart i Triage-overblikket og 
læser det seneste døgns observationer højt for teamet 

 At social og sundhedsassistent foretager arbejdsfordeling, hvor indsatser som pleje, tilsyn mm. 
aftales mundtligt.  Planlægningen af hvem, der varetager opgaverne hos de enkelte beboere, tager 
afsæt i beboernes tilstand ift. kompleksitet/stabilitet, læringsmål for de studerende og kemi 
mellem beboer og medarbejder  

 At ved behov for sparring og praktisk opgaveløsning henter afdelingerne relevant hjælp ved 
Korttidsafsnittet, hos de udekørende sygeplejersker eller ved de sygeplejefaglige specialeområder 
(demenskoordinatorer og sårsygeplejersker) 

 At den elektroniske borgerjournal hovedsageligt er sygeplejerskernes og social- og 
sundhedsassistenternes arbejdsredskab, og i mindre grad benyttes af social- og sundhedshjælpere 
og afløsere til planlægning af arbejdsopgaver eller orientering vedr. borgeres tilstand 

Ved interview med ledelsen fortælles: 
 At der arbejdes aktivt med kompetenceskemaer. Dette går igen ved den årlige MUS, hvor der 

udfyldes et lokalt udarbejdet radardiagram i forhold til den enkeltes kompetencer.  
 Det angives, at læring ved alle faggrupper prioriteres – også i forhold til social- og 

sundhedshjælperne som blandt andet deltager i relevante læringsseancer med plejehjemslægen 

Tilsynets vurdering: At der ikke er gjort fund i forhold til, hvordan Plejecenter Digterparken og 
Korttidsafdelingens sikrer, at de rigtige kompetencer er til stede ved alle opgaver og at kommunens 
retningslinjer for delegation efterleves. 
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Tilsynet anbefaler: 
 At der iværksættes en formaliseret og systematisk sundhedsfaglig kompetenceudvikling af social- 

og sundhedshjælpere, hvilket vil højne den generelle faglige kvalitet, men også imødekomme et 
behov og ønske, som hjælperne selv efterspørger (jf. afsnit om arbejdsmiljø s. 26)   

 At også hjælpere klædes på til at anvende journalen, så de i højere grad kan orientere sig og 
bidrage med deres viden, for eksempel i døgnrytmeplanen og ved observationer – og at det 
dermed ikke hovedsageligt er assistenter og sygeplejersker, der dokumenterer i journalen  

 At korttidsafdelingen skal prioritere påbegyndelsen og færdiggørelsen af den sygeplejefaglige 
udredning hurtigst muligt efter borger er ankommet  

 
Tilsynet fremhæver: 

 At medarbejderne opleves at have et overblik over, hvilke kompetencer de har i forhold til opgaver 
– både generelt og ved den enkelte borger   

 At der opleves at være en kultur, hvor medarbejderne hjælper hinanden på tværs af etager og 
teams og er opmærksomme på, at planlægge, så de rette kompetencer er til stede ved opgaverne. 

 

Kendskab til instrukser og retningslinjer  
Tilsynets vurdering af om det på Plejecenter Digterparken sikres, at medarbejderne har den opdaterede, 
relevante og nødvendige viden for opgavevaretagelsen bygger på:   

 Udtræk fra medarbejder-app’en MyMedCards i forhold til hvilke medarbejdere, der har set/læst 
hvilke instrukser og retningslinjer. 

 Interview med ledelsen 
 Uanmeldte observationsstudier på tværs af teams, faggrupper og vagtlag. 

 
Sammenfatning af tilsynsenhedens fund: 
Ved udtræk fra medarbejder-app’en MyMedCards, ses det: 

 At sygeplejersker er den faggruppe, hvor den største procentdel har orienteret sig i nye instrukser 
og retningslinjer i MyMedCards i forhold til social- og sundhedsassistenter og social- og 
sundhedshjælpere.  

 At det er en forholdsvis begrænset andel, der generelt har set kortene 
 
Ved observationsstudierne bemærker tilsynsenheden: 

 At medarbejderne fortæller, at de får kendskabet til de nye retningslinjer vedr. COVID-19 fra mails 
som ledelsen sender til alle medarbejdere. Og at der er krav om, at alle medarbejdere læser deres 
mails en gang i hver vagt. 

 At medarbejderne fortæller, at de søger deres viden i VAR, MyMedCards og på g-drevet i forhold til 
lokale instrukser  

 At det ikke fremgår, af det medarbejderne fortæller, at der er en systematik i den måde, de 
informeres om nye instrukser og retningslinjer. 

 
Ved interview med ledelsen fortælles det: 

 At ansvaret for at formidle andre typer end COVID-19-relaterede retningslinjer fremadrettet vil ligge 
hos centersygeplejersken.  

 At alle medarbejdere ikke har tablets eller smartphones, hvilket er en udfordring, da den enkelte 
medarbejder derfor ikke kan tilgå app’en MyMedCards med de opdaterede instrukser og 
retningslinjer, når medarbejderen er inde ved beboeren.  

 At hjælperne præsenteres for ny viden fra assistenter mundtligt. 
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Tilsynet vurderer at der er gjort mindre fund af betydning for den faglige kvalitet på Plejecenter 
Digterparken og Korttidsafdelingen. 

I vurderingen er der lagt vægt på, at der ikke er tydelige og kendte informationsveje, når nye retningslinjer 
mm. – der ikke er COVID-19-relaterede - skal formidles til relevante medarbejdere.   

Tilsynet henstiller til: 
 At der udarbejdes en handleplan for at sikre, at social- og sundhedsassistenter er bevidste om deres 

ansvar i forhold til at præsentere social- og sundhedshjælperne for ny viden/retningslinjer mm. og at 
dette ansvar og denne kommunikationsvej er kendt af både social- og sundhedshjælpere og social- 
og sundhedsassistenter,  

 
Tilsynet fremhæver: 

 At der er skabt en fast praksis så det sikres at alle medarbejdere har kendskab til nye retningslinjer 
vedrørende COVID-19 

 
Samarbejde med plejecenterlæge 
Vurderingen af kvaliteten i Plejecenter Digterparkens samarbejde med plejecenterlægen, bygger på: 

 Interview med plejecenterlægen 
 
Sammenfatning af tilsynsenhedens fund: 
Ved interview med plejecenterlægen, fremgår det: 

 At der har været en positiv udvikling i samarbejdet med Plejecenter Digterparken, hvilket blandt 
andet viser sig ved, at det er tydeligt, hvad der spørges om i korrespondancer, at der er en øget 
faglighed i tilbagemeldingerne på ordinationer og at det fungerer understøttende for samarbejdet 
med de årlige statusmøder med plejecenterledelsen  

 

Tilsynet vurderer at der ikke er gjort fund af betydning for den faglige kvalitet på Plejecenter Digterparken 
og Korttidsafdelingen. 
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Organisation 
I hovedområdet Organisation ses der på, hvorvidt enheden har en bæredygtig organisation. Tilsynets 
vurdering af bæredygtigheden i enhedens organisation vurderes ud fra følgende målepunkter: 

 Budgetoverholdelse 
 Arbejdsmiljø 

Budgetoverholdelse 
Vurderingen af Plejecenter Digterparkens overholdelse af budgettet, bygger på: 

 Oversigt over forventet regnskab for 2020 
 Interview med ledelse 

Af budgetoversigten fremgår det: 
 At der forventes et merforbrug på 300.000 kr. pr 1. november 2020 

Ved ledelsesinterviewet fortælles det: 
 At merforbruget skyldes, at afdelingsleder ikke er finansieret og at der er et øget forbrug relateret 

til COVID-19. 
 

Tilsynet vurderer at der ikke er udfordringer med budgetoverholdelsen. Det aktuelle merforbrug skyldes 
hovedsageligt udgifter pga. COVID-19, som forventes dækket af statslig kompensation. 
 
Arbejdsmiljø 
Tilsynets vurdering af om enheden arbejder med at sikre et godt og trygt arbejdsmiljø bygger på:  

 Tilsynsenhedens uanmeldte journalaudit på 11 borgerjournaler og enhedens egen lokale audit på 
12 borgerjournaler i forhold til, om der er udfyldt ArbejdsPladsVurdering (APV) for alle  

 Rapport fra sidste arbejdstilsyn 
 Oversigt over sygefravær i perioden 01.08.2019 – 31.07.2020 
 Uanmeldte observationsstudier på tværs af teams, faggrupper og vagtlag 
 Interview med 10 medarbejdere 
 Interview med ledelsen 

Sammenfatning af tilsynsenhedens fund: 
Af journalaudit fremgår det: 

 At 21 ud af 23 journaler i audit havde udfyldt APV-skema (Arbejdspladsvurderingsskemaer 
vedrørende de borgerrelaterede forhold - herunder adgangsforhold og hjælpemidler i hjemmet). De 
to der mangler er fra korttidsafdelingen 

Af tilsynsrapport fra Arbejdstilsynet 2019 fremgår det: 
 At Digterparken fik en Grøn smiley d. 25.6.2019 

Af oversigt over sygefravær, ses det:  
 At enheden har en fraværsprocent på 7,09 i perioden 01.01.2020 – 31.07.2020 og der er et  

gennemsnitligt fald  på 2,96 % ift. fraværsprocenten sidste år 
Af medarbejderinterviews fremgår det: 

• At medarbejderne gav udtryk for en varierende tilfredshed med det arbejde, de udfører. 
Medarbejderne oplevede, at de yder det bedste de kan i en hverdag præget af travlhed. Lidt over 
halvdelen gav udtryk for, at de var tilfredse med det arbejde, de udfører 

• At lidt over halvdelen af medarbejderne oplevede udfordringer med oplæring af nye kollegaer. Der 
er udarbejdet et introprogram til nye medarbejdere. Ikke alle nye medarbejdere når igennem 
programmet inden følgevagterne slutter 
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• At flere medarbejdere gav udtryk for et ønske om bedre samarbejde mellem vagtlagene herunder 
særligt mellem dag- og aftenvagterne samt med ledelsen. Endvidere ønskede flere medarbejdere 
fokus på faglig udvikling hos alle faggrupper og en mere synlig daglig ledelse 

Ved observationsstudierne bemærker tilsynsenheden: 
 At der er meget blandede meldinger i forhold til arbejdsmiljø 

o Nogle medarbejdere er meget tilfredse med deres ledelse andre er ikke. Dem, der er 
mindre tilfredse med ledelsen, fortæller, at ledelsen er meget kritisk og ikke er særlig synlig   

o Størstedelen af de adspurgte medarbejdere tilkendegiver, at de har det godt med hinanden 
og hjælper hinanden  

o Medarbejderne fortæller, at man tager initiativ til at hjælpe hinanden på tværs af etager – 
særligt i weekender og aften-/nattevagter, hvor der ikke er en planlægger. 

o Der opleves at være udfordringer med forståelsen af hhv. dagvagtens og aftenvagtens 
perspektiv ift. hvem der løser hvilke opgaver 

Ved ledelsesinterview fortælles det:  
 Ift. APV-skemaer: 

o At APV’er i korttidsafdeling ikke nedprioriteres – men prioriteres mindre end den 
sundhedsfaglige udredning 

o At der er et ledelsesmæssigt fokus på, at medarbejderne skal have mulighed for at 
planlægge, så der kan være to til stede, hvis der er løft eller risiko for udadreagerende adfærd 

o At medarbejderne er gode til at anvende de muligheder der er for at sikre sig gode 
arbejdsstillinger – hæve senge etc. 

 Ift. sygefravær 
o At tallene for sygefravær kan se bedre ud i indeværende år på grund af færre 

langtidssygemeldinger. Det er ledelsens oplevelse, at situationen med COVID-19 har skabt et 
sammenhold blandt medarbejderne og betydet, at de i højere grad ønsker at komme på 
arbejde  

o At der har været et fokus på opfølgende samtaler inden for et par døgns sygemelding og at 
der ses en effekt i forhold til sygefraværet umiddelbart efter samtalen 

 Ift. medarbejdernes perspektiv på arbejdsvilkår  
o At medarbejdernes perspektiv på ledelsen anerkendes og kan genkendes på baggrund af den 

situation, der har været med et lederspænd på en aftaleholder og en afdelingsleder til 120 
medarbejdere  

o At det har været en god prioritering, at der er udarbejdet en handleplan for samarbejde 
mellem vagtlag 

o Og at i forhold til medarbejdernes oplevelse af, at nyansatte ikke altid introduceres 
tilstrækkeligt før de får et ansvar, angiver ledelsen at der kan være behov for 
forventningsafstemning, så det bliver tydeligt, at det at være færdige med at følge, ikke 
betyder det samme som at man er fuldt introduceret 
 

Tilsynet vurderer at der ikke er gjort fund i forhold til arbejdsmiljøet. 
I vurderingen er der lagt vægt på, at det fysiske arbejdsmiljø prioriteres, at sygefraværet er faldet og 
medarbejderne fortæller om et godt kollegialt samarbejde. I vurderingen er der også lagt vægt på, at der 
med ansættelsen af den nye afdelingsleder bliver taget hånd om de problemer, medarbejderne oplever i 
forhold til ledelsen. Det er taget med i vurderingen, at der har været nogle uhensigtsmæssige rammer for 
arbejdsmiljøet på Plejecenter Digterparken grundet rekrutteringsproblemer og en forholdsvis høj 
personaleomsætning. 
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Tilsynet anbefaler at: 
 At de forhold der nævnes ved interview med medarbejderne og under observationerne tages op i 

den psykiske APV hurtigst muligt - og der tages stilling til, hvordan der kan arbejdes med resultaterne 
efterfølgende 

 
Opsamling på andre/tidligere tilsyn,  
Levnedsmiddelkontrol: 
Plejecenter Digterparken er tildelt en elitesmiley maj 2019 
 
Brandtilsyn 2020: 
Plejecenter Digterparken har fået et påbud ved seneste brandtilsyn på grund af følgende forhold: 
Flugtveje Skraldespande må ikke stå i flugtvejsgange. 
Der er efterfølgende oprettet og gennemført handleplan 
 
Der har ikke været Ældretilsyn eller Risikobaseret tilsyn i perioden 2019 og til nu  
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BILAG 1 – oversigt over indrapporterede UTH 

 

 

Digterparken har ikke nogle UTH’er, som har overskredet behandlingsfristen. 
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BILAG 2                              Opfølgning på udvidet kommunalt tilsyn på plejecenter Digterparken 
 På baggrund af opfølgningsplan fra d. 23.11.2020 er der gået audit på 10 beboere i plejeboligerne og 2 borgere fra Korttidsafdelingen.  

I nedennævnte skemaer er beboere fra alle etageteams repræsenteret.  Intern opfølgning gennemført den 29.04.2021 
 1. Borger 2. Borger 3. Borger 4. Borger 5. Borger 6. Borger 
Er der oprettet relevante tilstande? ja ja ja ja ja ja 
Er afsluttede tilstande gjort inaktive? ja ja ja ja ja ja 
Beskriver det faglige notat borgerens 
helbredstilstand ? 

ja ja ja ja ja ja 

       
Er borgerens samtykke dokumenteret 
systematisk: 

      

- I forhold til videregivelse af 
helbredsoplysninger? 

Ja ja ja ja ja ja 

- I forhold til den aktuelle pleje og 
behandling (i alle 
handlingsanvisninger)? 

ja ja ja ja ja ja 

 

 7. Borger 8. Borger 9. Borger 10. Borger 11. Borger 12. Borger 
Er der oprettet relevante tilstande? ja ja ja ja ja ja 
Er Ikke relevante tilstande inaktiveret? ja ja ja ja ja ja 
Beskriver det faglige notat borgerens 
helbredstilstand (PES og plan)? 

ja ja ja ja ja ja 

       
Er borgerens samtykke dokumenteret 
systematisk: 

      

- I forhold til videregivelse af 
helbredsoplysninger? 

ja ja ja ja ja ja 

- I forhold til den aktuelle pleje og 
behandling (i alle 
handlingsanvisninger)? 

ja ja ja ja ja ja 



Bilag: 20.1. Tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt - Område Ørsted

Udvalg: Voksen- og plejeudvalget
Mødedato: 01. juni 2021 - Kl. 15:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 76869/21

































































Bilag: 20.2. Opfølgningsplan til tilsynsrapport fra Socialtilsyn Midt - Område
Ørsted

Udvalg: Voksen- og plejeudvalget
Mødedato: 01. juni 2021 - Kl. 15:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 78086/21



    Ørsted, den 26. maj 2021 
 
 
Opfølgningsplan i forbindelse med Socialt Tilsyn 2021 på Kærvang og Skovvang 
i Område Ørsted. 
 
Overordnet arbejder vi videre med den udviklingsplan, der tidligere er fremsendt til 
Voksenplejeudvalget omkring den faglige udvikling med en høj grad af kvalitet på det 
pædagogiske og sundhedsfaglige område. Generelt viser rapporten, at det går fremad og vi 
har fokus på at glæde os over resultaterne. Men i rapporten fremkommer også ønsker om 
noget andet samt enkelte kritiske udsagn. Vi vælger derfor i det kommende år også at sætte 
fokus på at udvikle på disse, da alle borgeres trivsel og et godt samarbejde med alle pårørende 
har høj prioritet hos os. Det er disse punkter, der beskrives i dette års opfølgningsplan. Dette 
bedes læseren af opfølgningsplanen være opmærksom på, når nedenstående læses. 
 

1. ”Borgerne trives i tilbuddet” bedømmes til 4.  
Vi glæder os over, at borgere og pårørende er tilfredse, oplever en god omgangstone og en 
god dialog. Vi glæder os over, at indsatserne bærer frugt.  
Vi vil arbejde videre med indsatserne omkring borgernes trivsel og fortsat arbejde på, at 
borgernes får mulighed for selvbestemmelse. 
 
”…Kan I beslutte ting, der er vigtige for jer? Svarer borgere fra Skovvang, at de bliver 
hørt og spurgt om de eks. vil deltage i fødselsdage og festivaler. Borgere fra Kærvang 
har svaret 5 med en glad smiley 3 med neutral og 4 med sur smiley…” 
 
Dette gør vi ved: 
1. Kommunikationssystemer til alle borgere, som anvendes af alle medarbejdere. Alle 

borgere hos os skal have mulighed for at give udtryk for ønsker for eget liv, sige til og 
fra – og først og fremmest at blive hørt og forstået. På den måde kan vi udvikle den 
enkelte borgers mulighed for selvbestemmelse. 
 

2. Fortsat prioritering af hus-møder på Skovvang samt kvalitetsudvikle disse. 
Spørgeskemaerne fra Socialt Tilsyn Midt blev besvaret to gange, hvor vi oplevede stor 
forskel på besvarelserne. Første gang var der meget utilfredshed. Anden gang var der 
stor tilfredshed blandt borgerne. Det gav os refleksioner omkring, at mange af borgerne 
på Skovvang har haft et liv, hvor det var forældre og personale, der bestemte alt. Vi blev 
eftertænksomme og undersøgende på: hvem der havde stillet spørgsmålene? Hvilke 
spørgsmål var stillet – var der f.eks. giver hjælp i form af eksempler, så der blev taget 
højde for, at borgerne kunne forstå dem og hvordan var spørgsmålene stillet? Vi vil 
derfor sætte fokus på, hvordan møderne holdes og hvordan vi kan give den enkelte 
borger de bedste forudsætninger for at deltage og blive hørt og forstået. 



 
3. Motivere borgerne på Kærvang til at deltage i hus-møder eller prioritere samtaler med 

borgerne enkeltvis med fokus på dialog om den enkelte borgers ønsker m.m.  
 

4. Prioritering af at have faste, uddannede medarbejdere og faglig opkvalificering og 
supervision. 
 

5. Tydelighed omkring prioritering af, at hos os har vi følgende prioritering/forventninger: 
1) borgerne 2) arbejdsfællesskabet 3) medarbejderens individuelle behov.   
 

2. ”…Socialt Tilsyn Midt anbefaler, at borgernes ønsker om ændringer i kosten 
undersøges og imødekommes” 
”…Ved spørgsmålet: er der noget, du synes, der skal være anderledes? Har 11 borgere 
givet udtryk for, at de ønsker ændringer i maden/kosten. En borger skriver i 
kommentarfeltet, jeg vil have bedre mad og mere mad. Jeg er sulten og får ikke mad 
nok hver dag…” 
 
Som udgangspunkt har vi en kostpolitik og der bliver holdt møder mellem borgere, 
ernæringsfaglige og personale, hvor borgerne kommer med ønsker til menuplan. Hvis en 
borger ikke kan lide maden tilbydes eks. rugbrød eller andet.  
Generelt oplever vi, at borgerne er tilfredse med maden. Men enkelte borgere ønsker en 
mere traditionel kost i form af gammeldags mad. Vi er behjælpelig med at undersøge 
alternative muligheder: eksempelvis ved at være på forkant med at tale med borgeren om 
menuen den kommende uge, støtte op om at borgeren kan afmelde måltidet de dage, hvor 
der serveres mad, som borgeren ikke bryder sig om og købe maden andetsteds fra de 
pågældende dage.  
 
Vi tilbyder desuden mulighed for praktik i vores køkken og inddrager borgerne i enkelte 
dele af produktion af mad. 
 

3. ”En pårørende i pårørenderådet giver udtryk for, at borgerne efter hans mening ikke 
modtager den individuelle ledsagelse, som borgeren har behov for, uanset om borgeren 
ikke selv er i stand til at fremsætte behovet eller ønsket” 
 
Vi har drøftet mulighederne for individuel ledsagelse på pårørenderådsmødet og har aftalt, 
at vi sætter fokus på at indsamle fakta oplysninger omkring omfanget af individuel 
ledsagelse til borgerne på Kærvang og Skovvang i det kommende år, så vi har et 
dokumenteret grundlag for at bedømme mulighederne herfor. Vi vil i den forbindelse også 
undersøge, hvordan medarbejderne undersøger og tager stilling til hvem, der skal have 
individuel ledsagelse og hvornår.  
 

  



4. Samarbejde med pårørende. 
Vi lægger fortsat vægt på et godt samarbejde med pårørende og glæder os over, at de 
fleste pårørende oplever et godt samarbejde med personalet og ledelsen.  
 
Vi har tidligere holdt samarbejdsmøder med pårørende og vil tilbyde dette igen, så vi kan få 
løst de bekymringer et enkelt hold pårørende har omkring deres familiemedlem på 
Skovvang. Pårørende til borgere på Skovvang kan både være familie samt fratrådte 
medarbejdere, der har haft en privat relation til borgeres familie. Dette kan medføre, at 
personale bliver mødt af meget kritik, hvilket går ud over borger og arbejdsmiljø.  
 

5. Tilbuddet dokumenterer resultater med udgangspunkt i konkrete, klare mål for 
borgerne til løbende brug for egen læring og forbedring af indsatsen.  
 
Der har været afholdt introdage, hvor forventningerne til dokumentation er præciseret. I 
forbindelse med opfølgningsmøderne i november/december udarbejdes indsatser og 
SMARTE mål.  
Dette er i overensstemmelse med den dokumentationsproces, der er sat i gang på 
Socialområdet i april 2021.  
  
Alle medarbejdere er i gang med uddannelse i neuropædagogik v. Bente Andersen, som er 
neuropædagogisk konsulent i Område Ørsted, Auning og Allingåbro. Uddannelse består af 4 
x 2 dages undervisning, hvor medarbejderne arbejder med en konkret borger og i den 
forbindelse udarbejder en DPU og en neuroscreening på konkrete borgere.  
 
Der afholdes kontaktteammøder hver anden uge, hvor der er fokus på arbejdet med 
pædagogiske indsatser og med henblik på medarbejdernes egen læring og forbedring af 
indsatsen omkring den enkelte borgere. Pædagogisk fagkoordinator Elsebeth Møller samt 
afdelingsleder Maria D. Kjeldsen og afdelingsleder Birgitte van der Burg deltager i 
møderne. Neuropædagogisk konsulent Bente Andersen står til rådighed, når der er behov for 
yderligere sparring. 
 
Der er fokus på at sikre dokumentation og vigtig viden ift alle borgere-  

 
 
Yderligere indsatser: 
 
I 4. kvartal gennemgår alle medarbejdere i organisationen brand- og førstehjælpskursus. 
 
Projekt medicinsikre botilbud er sat i gang i organisationen. 
 
I andet kvartal påbegyndes et stort projekt i den samlede organisation, hvor alle bo- og 
aktivitetstilbud skal idrætscertificeres i samarbejde med Parasport Danmark. 



Idrætscertificeringen vil være en del af et større projekt, hvor vi ud over bevægelsesaktiviteter 
sætter fokus på sund kost og trivsel for alle borgere i vores område samt medarbejdere. 
 

 
Med venlig hilsen 
Annette Bro Rask-Vestergaard 
Leder  
Område Ørsted, Auning og Allingåbro 



Bilag: 21.1. Ankeafgørelser 2021 - Handicap- og psykiatriområdet

Udvalg: Voksen- og plejeudvalget
Mødedato: 01. juni 2021 - Kl. 15:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 78695/21



Acadre dok. 9901-21

Afgørelser fra Ankestyrelsen 2021 
Socialområdet, Unge- og voksenteamet 

 
Opdateret  

26.05.2021 

Afgørelse 

Nr. 
Modtaget 

dato 
Stad- 

fæstet 
Ændret 

Hjem- 

vist 

Bort- 

fald/ 

afvist 

Beskrivelse 
Bemærkninger og handlinger i sager, 

der er ændret eller hjemvist 

8 18.05.2021 X    

Ansøgning om ledsageordning jf. SEL § 97 

Ankestyrelsen er enig i, at ansøger ikke er omfattet af 

personkredsen, der har ret til ledsagelse, idet det 

vurderes, at der er behov for socialpædagogisk støtte 

under ledsagelse. 

 

7 26.04.2021   X  

Ansøgning om ledsageordning jf. SEL § 97 

Ankestyrelsen vurderer, at sagen ikke er tilstrækkelig 

oplyst til, at det kan afgøres om ansøger kan deltage i 

aktiviteter i nærområdet og om ansøger under ledsagelse 

har behov for socialpædagogisk støtte. 

 

6 12.04.2021 X    

Ansøgning om socialpædagogisk støtte 

Ankestyrelsen er enig i, at ansøger ikke på grund af 

betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller 

særlige sociale problemer har behov for socialpædagogisk 

støtte til igangsættelse af rengøring på badeværelset eller 

støtte til at blive mere social. 

 



Acadre dok. 9901-21
Afgørelse 

Nr. 
Modtaget 

dato 
Stad- 

fæstet 
Ændret 

Hjem- 

vist 

Bort- 

fald/ 

afvist 

Beskrivelse 
Bemærkninger og handlinger i sager, 

der er ændret eller hjemvist 

5 03.03.2021 X    

Ansøgning om borgerstyret personlig assistance jf. SEL § 

96 

Ankestyrelsen er enig i, at ansøger ikke har et behov, der 

gør det nødvendigt at yde en særlig støtte som 

borgerstyret personlig assistance (BPA). 

 

4 26.02.2021 X  X  

Ansøgning om merudgifter jf. SEL § 100 

Ankestyrelsen er enig i, at ansøger ikke er omfattet af 

personkredsen, der har ret til dækning af merudgifter, 

hvis funktionsniveauet skal vurderes med den løbende 

medicinske behandling. Det vurderes dog, at den faglige 

vurdering ikke i tilstrækkelig grad er underbygget af 

faktuelle oplysninger, især konsekvens af ophør af den 

medicinske behandling og det tidsmæssige aspekt heraf, 

hvorfor sagen skal behandles igen. 

 

3 24.02.2021   X  

Ansøgning om merudgifter jf. SEL § 100 

Ankestyrelsen vurderer, at sagen ikke er tilstrækkeligt 

oplyst og der kan derfor ikke tages stilling til, om udgifter 

til kørsel er højere end det, som afdelingen har udmålt. 

 

2 25.01.2021 X    
Ansøgning om merudgifter jf. SEL § 100 

Ankestyrelsen er enig i kommunes afgørelse om at ansøger 

ikke er omfattet af personkredsen, der kan få dækket 

 



Acadre dok. 9901-21
Afgørelse 

Nr. 
Modtaget 

dato 
Stad- 

fæstet 
Ændret 

Hjem- 

vist 

Bort- 

fald/ 

afvist 

Beskrivelse 
Bemærkninger og handlinger i sager, 

der er ændret eller hjemvist 

nødvendige merudgifter 

1 04.01.2021 X  X  

Ansøgning om merudgifter jf. SEL § 100 

Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse om, at 

ansøger ikke er omfattet af personkredsen, hvis 

funktionsniveauet skal vurderes i forhold til den løbende 

medicinske behandling. Ankestyrelsen vurderer dog, at 

sagen ikke indeholder tilstrækkelige faktuelle oplysninger i 

forbindelse med ophør af den medicinske behandling og 

som kan have væsentlig betydning for afgørelsens resultat. 

 



Bilag: 21.2. Ankeafgørelser 2021 - Sundheds- og omsorgsområdet

Udvalg: Voksen- og plejeudvalget
Mødedato: 01. juni 2021 - Kl. 15:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 78700/21



     Acadre dok. 9904-21

Afgørelser fra Ankestyrelsen 2021 
Sundheds- og omsorgsområdet, Visitation og Hjælpemidler 

 
Opdateret 

26.maj 2021 

Afgørelse 

Nr. 
Modtaget 

dato Stad- 
fæstet 

Ændret 
Hjem- 
vist 

Bort- 
fald/ 
afvist 

Beskrivelse 
Bemærkninger og handlinger i sager, 

der er ændret eller hjemvist 

8 29.04.21 X    

Borger har ikke ret til hjælp til indkøb af 

sukkermålingssystemet Free Style Libre. 

Ankestyrelsen vurderer, at FreeStyle Libre ikke er et 

hjælpemiddel i den konkrete situation. Ankestyrelsen 

lægger vægt på, at borger har type 1 diabetes, og at 

borger ikke er velreguleret. Det primære formål med brug 

af FreeStyle Libre i borgers tilfælde er derfor at opnå en 

forbedring af kontrollen af diabetes. FreeStyle Libre er 

derfor ikke et hjælpemiddel. Ankestyrelsen tager ikke 

stilling til, om Free Style Libre skal anses som et 

behandlingsredskab, og dermed bevilges af 

sygehusvæsenet. 

 

7 23.03.21   X  

Sag om ansøgning om hjælp til særlig indretning af bil 

hjemvises til ny behandling. 

Ankestyrelsen vurderer, at der er uoverensstemmelse 

mellem borgers og forvaltningens opfattelse af, om et 

specielt luftaffjedret sæde er nødvendigt, og at denne 

uoverensstemmelse skal søges afklaret ved indhentelse af 

Forvaltningen havde i afslaget bl.a. lagt 

vægt på, at borger i en periode havde 

kørt ca. 14000 km. i bilen med 

originalsædet. Ankestyrelsen vurderer, 

at bl.a. denne oplysning skal kombineres 

med nye helbredsfaglige oplysninger. 



     Acadre dok. 9904-21
Afgørelse 

Nr. 
Modtaget 

dato Stad- 
fæstet 

Ændret 
Hjem- 
vist 

Bort- 
fald/ 
afvist 

Beskrivelse 
Bemærkninger og handlinger i sager, 

der er ændret eller hjemvist 

yderligere lægelige oplysninger, før sagen kan afgøres på 

ny. Forvaltningen indhenter yderligere oplysninger og 

træffer ny afgørelse. 

6 14.03.2021 X    

Borger har ikke ret til hjælp til Max TV briller 

Ankestyrelsen vurderer, at Max TV briller ikke i væsentlig 

grad yderligere kan afhjælpe de varige følger af borgers 

nedsatte funktionsevne eller i væsentlig grad kan lette 

borgers daglige tilværelse i hjemmet. Borger opfylder 

derfor ikke betingelserne for bevilling af Max TV Briller. 

Selv om borger har et svært nedsat syn, og vanskeligt kan 

læse undertekster på fjernsynet, så vurderes brillerne ikke 

i væsentlig grad at afhjælpe borgers handicap. 

 

5 10.03.2021 X    

Borger har ikke ret til en brystprotese til skiftebrug 

Ankestyrelsen vurderer, at en brystprotese til skiftebrug 

ikke i væsentlig grad yderligere kan afhjælpe de varige 

følger af borgers nedsatte funktionsevne eller i væsentlig 

grad kan lette borgers daglige tilværelse i hjemmet, 

hvilket ville være betingelsen for yderligere bevilling. 

Der er i henhold til kvalitetsstandarden bevilget én 

brystprotese om året, som herudover udskiftes efter 

behov. Fra kommunens leverandør oplyses det, at protesen 

forventes at holde minimum et år. Da der i sagen ikke er 

oplysninger om et ekstraordinært stor slid på protesen, 

 



     Acadre dok. 9904-21
Afgørelse 

Nr. 
Modtaget 

dato Stad- 
fæstet 

Ændret 
Hjem- 
vist 

Bort- 
fald/ 
afvist 

Beskrivelse 
Bemærkninger og handlinger i sager, 

der er ændret eller hjemvist 

stadfæstes afgørelsen. 

4 10.03.2021 X    

Borger har ikke ret til hjælp til at få justeret 

knæprotese 

Borger havde to gange i november måned 2020 fået 

justeret protesen hos en bandagist. Borger søger om hjælp 

til betaling af justeringen i december 2020. Hovedreglen 

er, at der ikke kan ydes tilskud, hvis hjælpemidlet eller 

reparationen er udført, før der ansøges om hjælp. 

Ankestyrelsen har vurderet, at justeringen af protesen ikke 

var uopsættelig, dvs. der kunne have været afventet en 

forudgående bevilling. Afslaget er således begrundet i, at 

justeringen er foretaget før der er ansøgt om bevilling. 

 

3 23.02.2021 X    

Borger har ikke ret til at få dækket udgiften til køb af 

batterier til sin dørklokke 

Da der er tale om almindelige batterier, som kan købes i 

mange butikker, og da borger har oplyst, at hun selv er i 

stand til at skifte batteriet, er der ikke hjemmel til at 

bevilge udskiftning af batteriet. 

Der ydes, i forhold til Ankestyrelsens praksis, hjælp til 

batterier til brug for hjælpemidler bevilliget efter § 112 i 

lov om social service, som ikke kan købes i almindelig 

handel, eller som ikke kan eller bør udskiftes af 

ansøgeren. 

 



     Acadre dok. 9904-21
Afgørelse 

Nr. 
Modtaget 

dato Stad- 
fæstet 

Ændret 
Hjem- 
vist 

Bort- 
fald/ 
afvist 

Beskrivelse 
Bemærkninger og handlinger i sager, 

der er ændret eller hjemvist 

2 17.02.2021  X   

Afgørelse om etablering af parkeringsplads og udligning 

af fortovskant hjemvises 

Ankestyrelsen vurderer, at kommunen ikke på det 

foreliggende grundlag kunne meddele afslag med den 

begrundelse, at en parkeringsplads og udligning af 

fortovskant ikke er nødvendig for at gøre boligen bedre 

egnet som opholdssted. Der skal indhentes yderligere 

oplysninger om borgers funktionsniveau, herunder 

gangdistance, før der igen træffes afgørelse. 

 

1 26.01.2021 X    

Borger havde ikke ret til yderligere aktindsigt 

Borger havde over flere gange anmodet om aktindsigt på 

specifikke områder. Der blev bevilget fuld aktindsigt i alle 

sager. Borger klagede, og anmodede om aktindsigt i de 

specifikke sager. Ankestyrelsen gav borger afslag, da han 

allerede havde modtaget samtlige akter i hans sager. 

 

 

 



Bilag: 23.1. Voksen- og plejeudvalget - arbejdsplan 2021

Udvalg: Voksen- og plejeudvalget
Mødedato: 01. juni 2021 - Kl. 15:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 78755/21
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Norddjurs Kommune 
27. maj 2021  
ANC 
 
Voksen- og plejeudvalget – arbejdsplan 2021 
 
Møde den 21. januar 2021 
Kl. 15.00 – 18.00 
Besigtigelse i Auning og 
Grenaa 
Mødet starter med besøg på 
Nrd. Fælledvej nr. 47-49 i 
Auning. Herefter fortsættes til 
Ydesvej 3 i Grenaa. 
Mødet afholdes efterfølgende i 
rådssalen på rådhuset i Grenaa 
 
 

Ekstraordinært møde i voksen- og plejeudvalget 
 

 Besigtigelse af muligt areal i henholdsvis Auning og Grenaa 
i forbindelse med ældrebolighandleplanen 
 

 Behandling af helhedsorienteret og tværgående 
sagsbehandling og indsats i Norddjurs Kommune (Inklusiv 
høringssvar fra MED-udvalg, ungdomsudvalget, 
handicaprådet og ældrerådet) 

 

Møde den 2. februar 2021 
Kl. 15.00-18.00 
Mødet afholdes på skype 

Møde i voksen- og plejeudvalget 
 

 Behandling af udmøntning af øgede sundhedsindsatser (inkl. 
høringssvar fra ældrerådet, handicaprådet samt beboer- og 
pårørenderådende på plejecentrene) 
 

 Behandling af udmøntning af øget ledsagelse § 81 (inkl. 
høringssvar fra handicaprådet og ældrerådet) 

 
 Behandling af udmøntning af øget normering til bostøtte og 

bosteder (inkl. høringssvar fra handicaprådet og ældrerådet) 
 

 Godkendelse af integrationspolitik (inkl. høringssvar) 
 

 Stillingtagen til budgetanalyser på eget fagområde  
 

 Tilskud til fritvalgsleverandører i forbindelse med COVID-
19 relaterede merudgifter 

 
 Orientering om Telekol 

 
 Kvartalsvis statistik for 4. kvartal 2020 vedr. sundheds- og 

omsorgsområdet samt socialområdet 
 

 Kvartalsvis redegørelse om magtanvendelse for 4. kvartal 
2020 på sundheds- og omsorgsområdet samt socialområdet 
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 Tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Midt’s tilsynsbesøg i 

institutioner på socialområdet 
 

 ”Risikobaseret tilsyn” fra Styrelsen for patientsikkerhed 
 

 Tilsynsrapporter fra Beredskab & Sikkerheds brandtilsyn 
 

 Tilsynsrapporter fra Arbejdstilsynet (AT) 
 

 Ankeafgørelser 
 

 Status på Covid-19 på voksen- og plejeudvalgets område 
 

 Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan for 2021 
 

 Orientering 
 

Møde den 8. februar 2021 
Kl. 16.00-17.00 
Mødet afholdes på skype 

Ekstraordinært møde i voksen- og plejeudvalget 
 

 Helhedsorienteret og tværgående sagsbehandling og indsats i 
Norddjurs Kommune  

 
Møde den 2. marts 2021 
Kl. 15.00-18.00 
Mødet afholdes på skype 

Møde i voksen- og plejeudvalget 
 

 Dialogmøde med Cafe Grenaa, kl. 15.00-15.30 
 

 Behandling af fornyelse af aftale med Cafe Grenaa 
 

 Behandling af forslag til ældrebolighandlingsplan (inkl. 
høringssvar) 

 
 Drøftelse af forslag til kvalitetsstandard for ledsagelse til 

borger med psykiske handicap (§ 81) (Sendes efterfølgende 
til høring i ældrerådet og handicaprådet) 

 
 Tilsynsrapporter fra visitationsenhedens uanmeldte og 

anmeldte tilsynsbesøg på plejecentre på sundheds- og 
omsorgsområdet 
 

 Tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Midt’s tilsynsbesøg i 
institutioner på socialområdet 
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 ”Risikobaseret tilsyn” fra Styrelsen for patientsikkerhed 
 

 Tilsynsrapporter fra Beredskab & Sikkerheds brandtilsyn 
 

 Tilsynsrapporter fra Arbejdstilsynet (AT) 
 

 Godkendelse af samarbejdsaftale om den gode indlæggelse 
og udskrivelse 

 
 Ankeafgørelser 

 
 Status på COVID-19 på voksen- og plejeudvalgets område 

 
 Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan for 2021 

 
 Orientering 

 
Møde den 6. april 2021 
Kl. 15.00-18.00 
Mødet afholdes på teams 

Møde i voksen- og plejeudvalget 
 

 Dialogmøde med frivilligrådet kl. 15.00-15.45 
 

 Behandling af forslag til kvalitetsstandard for ledsagelse til 
borger med psykiske handicap (§ 81) (inkl. høringssvar fra 
ældrerådet og handicaprådet) 

 
 Behandling af forslag til helhedsorienteret og tværgående 

sagsbehandling  
 

 Godkendelse af sektorbeskrivelser og anlægsnotater vedr. 
regnskab 2020 

 
 Behandling af frivilligrådets forslag til fordeling af midler til 

frivilligt socialt arbejde (§18) og til aktiverende og 
forebyggende tilbud (§79) 

 
 Godkendelse af styregruppe og arbejdsgrupper for 

ældrebolighandlingsplanen 
 

 Godkendelse af praksisplan for almen praksis 
 

 Nøgletal fra KL's "Kend din kommune" 
 

 Drøftelse af udmøntning af finanslovsmidler til en styrket 
ældrepleje 
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 Status på opnormering på plejecentre og i hjemmeplejen 

 
 Orientering om anvendelse af ekstra midler til ferieordningen 

i botilbud 
 

 Overgange til STU uddannelsen 
 

 Tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Midt’s tilsynsbesøg i 
institutioner på socialområdet 

 
 Ankeafgørelser 

 
 Status på COVID-19 på voksen- og plejeudvalgets område 

 
 Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan for 2021 

 
 Orientering 

 
Den 21. april 2021 
Kl. 16.00-17.00 
Mødet afholdes på teams 

Ekstraordinært møde i voksen- og plejeudvalget 
 

 Kommissorium om undersøgelse af håndtering af tilsyn på 
institutioner på socialområdet 
 

 Orientering om nedsat styregruppe i område 
Auning/Allingåbro/Ørsted 

 
 Status på COVID-19 på voksen- og plejeudvalgets område 

 
Den 27. april 2021 
Kl. 15.00-17.30 
Mødet afholdes 

Politisk seminar om den sundhedspolitiske tilgang 

Den 4. maj 2021 
Kl. 14.00-14.45 
Mødet afholdes på teams 

Dialogmøde med ældrerådet 
 

 
Den 4. maj 2021 
Kl. 15.00-15.45 
Mødet afholdes på teams 

Dialogmøde med handicaprådet 

Møde den 4. maj 2021 
Kl. 15.45-18.00 
Mødet afholdes på teams 

Møde i voksen- og plejeudvalget 
 

 Behandling af priskrav til leverandører af madservice  
 

 Drøftelse af Norddjurs Kommunes mad- og måltidspolitik 
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(sendes efterfølgende til høring) 
 

 Drøftelse af forslag til sundhedspolitisk tilgang (sendes 
efterfølgende til høring) 

 
 Behandling af udmøntning af midler til stimuli af 

oplevelsesindustrien 
 

 Behandling af nye priskrav pr. 14. juni 2021 til leverandører 
af madservice 

 
 Budgetkontrol 

 
 Drøftelse af kvalitetsstandard for midlertidige udlån af 

hjælpemidler (sendes efterfølgende til høring) 
 

 Drøftelse af kvalitetsstandard for socialtandplejen i 
Norddjurs Kommune (sendes efterfølgende til høring) 
 

 Drøftelse af årsrapport for 2020 om utilsigtede hændelser på 
sundheds- og omsorgsområdet samt socialområdet (sendes 
efterfølgende til høring i ældrerådet og handicaprådet) 
 

 Orientering om nedsættelse af styregruppe 
 

 Status på ældrebolighandlingsplanen 
 

 Renovering af boliger i Fredensgade 
 

 Tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Midt’s tilsynsbesøg i 
institutioner på socialområdet 

 
 Tilsynsrapporter fra Arbejdstilsynet (AT) 

 
 Kvartalsvis statistik for 1. kvartal 2021 vedr. sundheds- og 

omsorgsområdet samt socialområdet 
 

 Kvartalsvis redegørelse om magtanvendelse for 1. kvartal 
2021 på sundheds- og omsorgsområdet samt socialområdet 

 
 Ankeafgørelser 

 
 Status på COVID-19 på voksen- og plejeudvalgets område 
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 Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan for 2021 

 
 Orientering 

 
11. maj 2021 
Konferencen afholdes på 
Teams 

KKR Konference 2021 

25. maj 2021 
Kl. 16.00-17.00 
Mødet afholdes i Grenaa 
 

Dialogmøde mellem kommunalbestyrelsen og dialogforum for 
dialogforum for integration 

Møde den 1. juni 2021 
Kl. 15.00-18.00 
Mødet afholdes i 
gæstekantinen på rådhuset i 
Grenaa 

Møde i voksen- og plejeudvalget 
 

 Besøg hos Norddjurs Mad, kl. 15.00 
 

 Behandling af mad- og måltidspolitik i Norddjurs Kommune 
(inkl. høringssvar) 
 

 Behandling af forslag til sundhedspolitisk tilgang (inkl. 
høringssvar) 

 
 Udmøntning af pulje til velfærdsinitiativer 

 
 Behandling af kvalitetsstandard for midlertidige udlån af 

hjælpemidler (inkl. høringssvar) 
 

 Behandling af kvalitetsstandard for socialtandplejen i 
Norddjurs Kommune (inkl. høringssvar) 

 
 Redegørelse fra Skovstjernen på baggrund af indberetning til 

whistleblower-ordning 
 

 Godkendelse af ny samarbejdsaftale om den palliative 
indsats  
 

 Fagudvalgene prioriterer anlægsforslag indenfor eget område 
 

 Behandling af anlægsbevilling vedrørende 
ældrebolighandlingsplanen 

 
 Behandling af udbudsmateriale for totalrådgivning i 

forbindelse med ældrebolighandlingsplanen (lukket sag) 
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 Tidsfrister sagsbehandling 

 
 Status på rekruttering på ældreområdet 

 
 Status på analyse af tilsyn på socialområdet 

 
 Status fra styregruppe område Auning/Allingåbro/Ørsted 

 
 Orientering om voksenudredningsmetoden 

 
 Behandling af årsrapport for 2020 om utilsigtede hændelser 

på sundheds- og omsorgsområdet samt socialområdet (inkl. 
høringssvar fra ældrerådet og handicaprådet) 

 
 Drøftelse af årsrapporter for 2020 om magtanvendelse på 

sundheds- og omsorgsområdet samt socialområdet (sendes 
efterfølgende til høring i handicaprådet, ældrerådet samt 
bruger- og pårørenderådene) 
 

 Tilsynsrapporter fra visitationsenhedens uanmeldte og 
anmeldte tilsynsbesøg på plejecentre på sundheds- og 
omsorgsområdet 
 

 Tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Midt’s tilsynsbesøg i 
institutioner på socialområdet 

 
 Ankeafgørelser 

 
 Status på COVID-19 på voksen- og plejeudvalgets område 

 
 Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan for 2021 

 
 Orientering 

 
 Orientering om to personsager (lukket sag) 

 
10.-11. juni 2021 
Konferencen afholdes i 
Aalborg Kongres & 
Kulturcenter 

Social- og Sundhedspolitisk Forum 2021 
 

Den 16. juni 2021 
Kl. 15.00-16.00 

Dialogmøde med områdeudvalget på sundheds- og 
omsorgsområdet 
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Mødet afholdes i Grenaa  
Den 16. juni 2021 
Kl. 16.00-17.00 
Mødet afholdes i Grenaa 

Dialogmøde med områdeudvalget på socialområdet 
 

Den 16. juni 2021 
Kl. 17.00-18.30 
Mødet afholdes i Grenaa 

Uddeling af priser 
 

 Handicapprisen 17.15-17.45 
 

 Frivilligprisen 18.00-18.30 
 

Møde den 23. juni 2021 
Kl. 15.00-18.00 
Mødet afholdes i Auning 

Møde i voksen- og plejeudvalget 
 

 Dialogmøde med ledelse og medarbejderrepræsentanter i 
Område Auning, Allingåbro og Ørsted 

 
 Behandling af redegørelser for udmøntningen af 

effektiviseringsbidraget 
 

 Drøftelse af kvalitetsstandard for pleje- og praktisk hjælp 
(sendes efterfølgende til høring i handicaprådet og 
ældrerådet) 

 
 Serviceniveau for selvtræning 

 
 Behandling af tilpasninger i tilsynspolitikken  

 
 Tids- og handleplan for revision af sundhedspolititikken 

 
 Fælles overordnede målsætning om klima og bæredygtighed 

 
 Undersøgelse af årsager til ophold på forsorgshjem 

 
 Budgetkontrol 

 
 Orienteringen om udviklingen i bostøtte til tilflyttere 

 
 Revisionsberetning for regnskabsåret 2020 

 
 Status på ældrebolighandlingsplanen 

 
 Tilsynsrapporter fra visitationsenhedens uanmeldte og 

anmeldte tilsynsbesøg på plejecentre på sundheds- og 
omsorgsområdet 
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 Tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Midt’s tilsynsbesøg i 

institutioner på socialområdet 
 

 ”Risikobaseret tilsyn” fra Styrelsen for patientsikkerhed 
 

 Tilsynsrapporter fra Beredskab & Sikkerheds brandtilsyn 
 

 Tilsynsrapporter fra Arbejdstilsynet (AT) 
 

 Ankeafgørelser 
 

 Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan for 2021 
 

 Status på COVID-19 på voksen- og plejeudvalgets område 
 

 Orientering 
 

Møde den 11. august 2021 
Kl. 15.00-17.00 
Mødet afholdes i 
gæstekantinen på rådhuset i 
Grenaa 

Møde i voksen- og plejeudvalget 
 

 Behandling af tekniske korrektioner, mængdeudviklinger, 
lov- og cirkulæreprogram samt eventuelle ændringer 
vedrørende anlægsforslag på eget fagområde 

 
 Drøftelse af konsekvenserne af økonomiaftalen mellem 

regeringen og KL og det tekniske budget på eget fagområde 
 

 Drøftelse af udvalgte nøgletal på udvalgets område 
 

 Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan for 2021 
 

august 2021 Dialogmøde med beboerråd og pårørenderåd på socialområdet 
og handicaprådet 
 

august 2021 Dialogmøde med beboer- og pårørenderåd på sundheds- og 
omsorgsområdet  
 

Møde den 31. august 2021 
Kl. 15.00-18.00 
Mødet afholdes i Auning 

Møde i voksen- og plejeudvalget 
 

 Behandling af årsrapporter for 2020 om magtanvendelse på 
sundheds- og omsorgsområdet samt socialområdet (inkl. 
høringssvar fra handicaprådet, ældrerådet samt bruger- og 
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pårørenderådene) 
 

 Behandling af kvalitetsstandard for pleje- og praktisk hjælp 
(inkl. høringssvar)  
 

 Kvartalsvis statistik for 2. kvartal 2021 vedr. sundheds- og 
omsorgsområdet samt socialområdet 

 
 Kvartalsvis redegørelse om magtanvendelse for 2. kvartal 

2021 på sundheds- og omsorgsområdet samt socialområdet 
 

 Status på ældrebolighandlingsplanen 
 

 Tilsynsrapporter fra visitationsenhedens uanmeldte og 
anmeldte tilsynsbesøg på plejecentre på sundheds- og 
omsorgsområdet 
 

 Tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Midt’s tilsynsbesøg i 
institutioner på socialområdet 

 
 ”Risikobaseret tilsyn” fra Styrelsen for patientsikkerhed 

 
 Tilsynsrapporter fra Beredskab & Sikkerheds brandtilsyn 

 
 Tilsynsrapporter fra Arbejdstilsynet (AT) 

 
 Ankeafgørelser 

 
 Status på COVID-19 på voksen- og plejeudvalgets område 

 
 Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan for 2021 

 
 Orientering 

 
September 2021 Dialogmøder 

 
 Dialogmøde med ældrerådet 

 
 Dialogmøde med handicaprådet 

 
Møde den 28. september 2021 
Kl. 15.00-18.00 

Møde i voksen- og plejeudvalget 
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Mødet afholdes i 
gæstekantinen på rådhuset i 
Grenaa 

 Status på ældrebolighandlingsplanen 
 

 Statusrapport for opstart på helhedsorienteret og tværgående 
sagsbehandling og indsats – inkl. budgetmæssige 
konsekvenser 

 
 Budgetkontrol 

 
 Tilsynsrapporter fra visitationsenhedens uanmeldte og 

anmeldte tilsynsbesøg på plejecentre på sundheds- og 
omsorgsområdet 
 

 Tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Midt’s tilsynsbesøg i 
institutioner på socialområdet 

 
 ”Risikobaseret tilsyn” fra Styrelsen for patientsikkerhed 

 
 Tilsynsrapporter fra Beredskab & Sikkerheds brandtilsyn 

 
 Tilsynsrapporter fra Arbejdstilsynet (AT) 

 
 Ankeafgørelser 

 
 Status på COVID-19 på voksen- og plejeudvalgets område 

 
 Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan for 2021 

 
 Orientering 

 
Møde den 2. november 2021 
Kl. 15.00-18.00 
Mødet afholdes i 
gæstekantinen på rådhuset i 
Grenaa 

Møde i voksen- og plejeudvalget 
 

 Behandling af valg af totalrådgiver til 
ældrebolighandlingsplanen 

 
 Evaluering af rammen for beboer og pårørendeinddragelse på 

voksenhandicap og psykiatriområdet 
 

 
 Drøftelse af kvalitetskrav til leverandører af pleje og praktisk 

hjælp (sendes efterfølgende til høring i ældrerådet og 
handicaprådet) 
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 Drøftelse af kvalitetskrav til leverandører af madservice 
(sendes efterfølgende til høring i ældrerådet og 
handicaprådet) 

 
 Kvartalsvis statistik for 3. kvartal 2021 vedr. sundheds- og 

omsorgsområdet samt socialområdet 
 

 Kvartalsvis redegørelse om magtanvendelse for 3. kvartal 
2021 på sundheds- og omsorgsområdet samt socialområdet 

 
 Status på ældrebolighandlingsplanen 

 
 Tilsynsrapporter fra visitationsenhedens uanmeldte og 

anmeldte tilsynsbesøg på plejecentre på sundheds- og 
omsorgsområdet 
 

 Tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Midt’s tilsynsbesøg i 
institutioner på socialområdet 

 
 ”Risikobaseret tilsyn” fra Styrelsen for patientsikkerhed 

 
 Tilsynsrapporter fra Beredskab & Sikkerheds brandtilsyn 

 
 Tilsynsrapporter fra Arbejdstilsynet (AT) 

 
 Ankeafgørelser 

 
 Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan for 2021 

 
 Orientering 

 
Møde den 30. november 2021 
Kl. 15.00-18.00 
Mødet afholdes i 
gæstekantinen på rådhuset i 
Grenaa 

Møde i voksen- og plejeudvalget 
 

 Behandling af kvalitetskrav til leverandører af pleje og 
praktisk hjælp (inkl. høringssvar fra ældrerådet og 
handicaprådet) 

 
 Behandling af kvalitetskrav til leverandører af madservice 

(inkl. høringssvar fra ældrerådet og handicaprådet) 
 

 Behandling af forslag til tildeling af Norddjurs Kommunes 
handicappris 2021 
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 Budgetkontrol 

 
 Godkendelse af aftaleenheder på voksen- og plejeudvalgets 

område 
 

 Status på ældrebolighandlingsplanen 
 

 Redegørelse for personaleomsætning på voksen- og 
plejeudvalgets område 
 

 Tilsynsrapporter fra visitationsenhedens uanmeldte og 
anmeldte tilsynsbesøg på plejecentre på sundheds- og 
omsorgsområdet 
 

 Tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Midt’s tilsynsbesøg i 
institutioner på socialområdet 

 
 ”Risikobaseret tilsyn” fra Styrelsen for patientsikkerhed 

 
 Tilsynsrapporter fra Beredskab & Sikkerheds brandtilsyn 

 
 Tilsynsrapporter fra Arbejdstilsynet (AT) 

 
 Ankeafgørelser 

 
 Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan for 2021 

 
 Orientering 

 
Møde den 4. januar 2022 
Kl. 15.00-18.00 
Mødet afholdes i 
gæstekantinen på rådhuset i 
Grenaa 

Møde i voksen- og plejeudvalget 
 

 Status på ældrebolighandlingsplanen 
 

 Tilsynsrapporter fra visitationsenhedens uanmeldte og 
anmeldte tilsynsbesøg på plejecentre på sundheds- og 
omsorgsområdet 
 

 Tilsynsrapporter fra Socialtilsyn Midt’s tilsynsbesøg i 
institutioner på socialområdet 

 
 ”Risikobaseret tilsyn” fra Styrelsen for patientsikkerhed 
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 Tilsynsrapporter fra Beredskab & Sikkerheds brandtilsyn 

 
 Tilsynsrapporter fra Arbejdstilsynet (AT) 

 
 Ankeafgørelser 

 
 Voksen- og plejeudvalgets arbejdsplan for 2022 

 
 Orientering 



Bilag: 24.1. Folder fra Dansk Blindesamfund vedr. ledsageordning til
synshandicappede over 67 år

Udvalg: Voksen- og plejeudvalget
Mødedato: 01. juni 2021 - Kl. 15:00

Adgang: Åben
Bilagsnr: 76829/21



Ældre synshandicappede oplever 
ofte, at deres synshandicap fører til 
isolation, da det er vanskeligt at begå 
sig uden for hjemmet, når synet svækkes 
i en sen alder. Hidtil har det kun været 
muligt at få tilkendt ledsagelse før det 
fyldte 67. år, men med et landsdækkende 
fireårigt forsøg fra 2021 til 2024 er det 
muligt for ældre, der er fyldt 67 år, at få 
ledsagelse og dermed kunne tage trygt 
på tur, undgå ensomhed og isolation og 
deltage i samfundet.

Det fireårige forsøg med 
ledsageordning for ældre med 
synshandicap er finansieret gennem 
finansloven med Socialstyrelsen som 
tilsynsmyndighed. Dansk Blindesamfund 
visiterer til ordningen, og DUOS, der 
er en af landets største leverandører af 
velfærdsydelser, herunder ledsagelse, 
forestår alle opgaver i forbindelse med 
selve ledsagelsen.

Dansk Blindesamfund hjælper 
og rådgiver mennesker med 
synshandicap. Vi tilbyder 
rådgivning, kurser og netværk.

Kontakt Dansk Blindesamfunds 
visitationsmedarbejdere på 
telefon 69 16 16 58

Læs mere om ledsageordningen 
til synshandicappede over 67 år på 
www.blind.dk/ledsageordning Frihed 

Livskvalitet 
Tryghed

Trygt på tur
Ledsageordning til 
synshandicappede 
over 67 år

http://www.blind.dk/ledsageordning


Kort om ordningen
• Du kan få 7 timers ledsagelse pr.

måned med mulighed for opsparing
• Du vælger selv, hvilke aktiviteter du

har brug for en ledsager til
• Du har mulighed for selv at pege på

en ledsager, eller du kan lade DUOS 
finde én til dig

• Du dækker dine egne og din
ledsagers udgifter i forbindelse med 
aktiviteten, f. eks. entréudgifter

Hvem kan komme med i ordningen?
• Du skal være blind eller stærkt

svagsynet (max 10 % synsrest = visus 
6/60 eller derunder)

• Du skal være fyldt 67 år
• Du skal have lovligt ophold i Danmark
• Du må ikke modtage ledsageordning

efter Servicelovens § 97

Hvordan kommer jeg med i 
ordningen?
• For mere information kontakt

Dansk Blindesamfunds 
visitationsmedarbejdere på telefon 
69 16 16 58 mandag til fredag mellem 
kl. 9.00 og 15.00 eller send en e-mail 
til: kartoteket@blind.dk

Nu kan Tove trygt 
tage på tur
For 82-årige Tove er forsøget med 
ledsageordning en lettelse og en 
stor hjælp. Hun har blandt andet 
brugt ordningen, da hun skulle til 
tandlæge og i banken. Hun vil også 
bruge sin ledsagelse til kulturelle 
aktiviteter og til bare at komme ud og 
gå en tur gennem gågaden i Hillerød.

”Jeg kan godt færdes alene, men 
bagefter er jeg hamrende træt. Det 
er blevet for besværligt og alt for 
ressourcekrævende. Det er en utrolig 
lettelse i det daglige, at jeg kan få en 
ledsager. Jeg kan komme fra A til B 
uden at være bekymret for at gå ind 
i noget, falde og brække benet eller 
fare vild. Det har jeg prøvet, og der 
gik panik i mig, da jeg ikke vidste, 
hvor jeg var”.

”En ledsager er med til at give mig en 
større frihed og gøre mit liv rigere på 
oplevelser. Vi skal jo leve livet, mens 
vi har det, alt andet vil være spild. Det 
betyder utrolig meget at have et par 
øjne, der beskriver, hvad vi går forbi, 
og jeg føler mig tryg og kan nyde 
turen”.

Tove Bildt Kurup 
Hinrich, 82 år, 

bruger af ledsage-
ordningen

mailto:kartoteket@blind.dk
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