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1. Indledning 

Formålet med disse aftalemål er at skabe sammenhæng mellem byrådets politik, sundheds- og 

ældreudvalgets visionsmål og Områdets faktiske handlinger,  og at skabe klarhed for ledere og 

medarbejdere i Området over, hvilke mål de skal forfølge og inden for, hvilke rammer det skal 

foregå. 

Udarbejdelsen af aftalemålene for Område SYD er sket i nedsatte arbejdsgrupper, nedsat af det 

lokale Område MED.  

Processen har desværre været meget tidspresset, så arbejdet er primært sket i disse arbejdsgrupper, 

dog med inspiration fra enkelte ressourcepersoner. Derfor er der også lagt vægt på at 

implementering og udarbejdelse af handlingsplaner i et stort omfang skal ske i de enkelte 

ledelsesenheder i område SYD, for her igennem at sikre ejerskab til aftalemålene 

Lovgivning, politiske visioner og mål 

Ydelserne på ældreområdet udføres indenfor rammer fastsat af lovgivningen, primært Lov om 

social service, Sundhedsloven og Retssikkershedsloven. 

 

Der skal være lighed, processuel sikkerhed for borgeren og ydelserne skal udføres sikkerheds- og 

sundhedsmæssigt forsvarligt og indenfor lovgivningens udstukne regler. 

Politiske mål og milepæle 

Randers byråd har vedtaget visionspolitikker som er suppleret af sundheds- og ældreudvalgets 

visionsmål. Disse visioner og mål er sammen med lovgivning og vedtagne poltikker fundamentet 

for aftaleenhedens arbejde 

 

2. Hvem er vi? 

Område SYD er et af kommunens 3 ældreområder. I område SYD er der 8 institutioner, 4 

hjemmehjælpsdistrikter derudover én sygeplejegruppe, én træning- og aktivitetsenhed og en cafe- 

og ernæringsenhed, som dækker området på tværs. 

I området er der ansat ca. 700 medarbejdere, som har en bred vifte af faglige og personlige 

kompetencer for at kunne imødekomme borgernes personlige pleje- og omsorgsbehov både nu og i 

fremtiden. 

Personalegruppen består af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, 

beskæftigelsesvejledere, sygehjælpere, hjemmehjælpere og ernæringsassistenter, administrative 

medarbejdere, teknisk servicemedarbejdere, plejehjemsassistenter, sygeplejersker, fysioterapeuter, 

ergoterapeuter.  

Desuden findes der i korte vikariater uuddannet personale i forbindelse med ferieafvikling, 

arbejdsprøvning og i fleksjob. 

Området er uddannelsessted for social- og sundhedshjælperelever, social- og 

sundhedsassistentelever, sygeplejestuderende, fysioterapeutstuderende, ergoterapeutstuderende og 

psykomotorisk terapeutstuderende. 

 



  
Side 2 

 
  

Organisationsplan for Område SYD 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Vision for Område SYD 

 

Område SYD leverer stærke og udviklende borgerettende innovative løsninger 

 

 

Mission for Område SYD 

 

Vi arbejder målrettet med de enkeltes fagligheder og kompetencer for på den måde, at skabe 

grundlaget for et godt tværfagligt samarbejde 

 

 

Område SYD 

Administration 

Svaleparken Sygepleje 

Tirsdalen Træning og aktivitet 

Kristrupcenteret Cafe og Ernæring 

Vorup plejehjem 
Distrikt 

Kristrup-Assentoft 

Gudenåcenteret 
Distrikt  

Vorup 

Lindevænget Distrikt Lindevænget 

Thorsbakke Dragonparken 
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Overordnet fakta om Område SYD pr. 1/1 2015: 

 

  Plejeb. Demensb. Aflastning 
Ældreboliger 

med kald 

Andre 

boliger 
Borgere 

(1)
 

P
le

je
ce

n
te

r 

Lindevænget 43 21   7     

Dragonparken     
  

 62 
(2)

   

Thors Bakke     2 47     

Svaleparken 9 10 1 20     

Kristrupcenteret 25       5 
(2)

   

Tirsdalen 30 10 2 12     

Vorup 33 8 1 20     

Gudenåcenteret 43       17 
(3)

   

H
je

m
m

ep
le

je
n

 

Lindevænget           161 

Dragonparken           149 

Lindev./Dragonp. Aften      63 

Assentoft           67 

Kristrup           141 

Kri./Ass. Aften      70 

Vorup           109 

Vorup Aften      40 

Rengøringsteam      164 

Sygepleje           338 

Træning og Aktivitet           335 

Døgn genoptræning         13   

Hospice Randers     
 

  7   

 

            
(1) data hentet fra kommunens elektroniske 

omsorgssystem 

     (2) Frit Valg boliger 

      (3) Psykiatriboliger 

       

 

 

 

 

Lindevænget er et midtbycenter med pleje-, demens- og 

Ældreboliger med kald, samt en base for et hjemmeplejedistrikt. Der er 

cafe, hvor borgere fra centret og ude kan komme og købe mad og skabe 

netværk. Derudover er der et aktivitets- og træningscenter, og 

administration.  

Derudover er også Danmarks eneste kommunalt drevne hospice –  

Hospice Randers – med 7 pladser beliggende på Lindevænget 
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Dragonparken er et midtbycenter beliggende i Randers gamle 

dragonkaserne. Boligerne på Dragonparken er FritValgs boliger, men 

Dragonparken har bevaret sin status som center med fast personale og 

nattevagt. 

På Dragonparken er der cafe og trænings- og aktivitetscenter.  

 

 

 

Thors Bakke er et nybygget center på toppen af Randers  

midtby. Der er ældreboliger med kald samt 2 aflastningspladser.  

Centret kan tilbyde moderne faciliteter. 6 af boligerne er trerumsboliger, 

som giver gode muligheder for ægtepar. Centret er bygget i 5 etager 

med fælles altaner og en stor dejlig tagterrasse. 

På Thors Bakke er der tilbud om træning og aktivitet 

 

 

 

 

Svaleparken er beliggende i udkanten af Assentoft by.  

Svaleparken består af en centerbygning med genoptræningscenter med 

døgn genoptræningspladser, aktivitetslokaler med tilbud om træning og 

aktivitet, cafe, grupperum for Områdets hjemmeplejegruppe og 

administration.  

I tilknytning til centerbygningen ligger 2 huse med plejeboliger, 

demensboliger og 2 huse med døgnbemandede  

boliger.  

 

 

Kristrupcentret er beliggende i den centrale del af Kristrup  

Kristrupcentret er fra 1908, og renoveret flere gange, hvor der er taget 

hensyn til bevaring af den gamle arkitektur.  

Centret består af plejeboliger og Frit Valgs boliger samt trænings- og 

aktivitetstilbud og cafe. 

 

 

 

Tirsdalen er beliggende i den sydlige del af Kristrup.  

Plejecentret er fra 1970 og renoveret i 2004. Centret består  

af plejeboliger, demensboliger, 2 aflastningspladser,  

cafe, aktivitetscenter med mulighed for træning og aktivitet og 

administration.  

I tilknytning til centret er der døgnbemandede boliger. 

Tirsdalen er base for sygeplejerskegruppen som dækker  

hele område SYD og hjemmeplejegruppen som dækker Kristrup 
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Vorup Plejehjem er beliggende i Vorup centrum.  

Plejehjemmet har plejeboliger, demensboliger og en aflastningsplads. 

Der er endvidere cafe, aktivitetscenter og administration.  

I tilknytning til plejehjemmet ligger der døgnbemandede boliger, - 

Søndervænget. 

Vorup plejehjem er desuden base for hjemmeplejegruppen som 

dækker Vorup 

 

 

 

Gudenåcentret er skønt beliggende tæt på Gudenåen og i  

udkanten af Vorup by. Gudenåcentret har plejeboliger  

og et psykiatrisk bofællesskab, - Solstrålen 

Derudover er der cafe og træning- og aktivitetscenter og 

administration.  

 

 

 

 

3. Aftalemål 2014-2017 

 

Fælles mål for ældreområdet 

Nord, Syd og Vest har i 2015 en bruttobevilling på i alt 650 mill.kr., som anvendes til følgende 

opgaver   

 Praktisk hjælp, pleje og aktiviteter til 718 plejeboliger, 516 ældreboliger med mulighed for 

kald samt 33 almindelige aflastningspladser 

 Praktisk hjælp og pleje til ca. 2000 borgere på fritvalgsområdet *    

 Sygepleje til ca. 1600 borgere på fritvalgsområdet * 

 Træning og aktivitet af cirka 1.000 borgere  

 13 døgngenoptræningspladser 

 7 hospicepladser 

 15 forebyggende pladser på Tryghedshotellet 

* Note: Det skal bemærkes, at der i alt er 2.600 borgere (forskellige cpr.nr.), der får hjælp, idet cirka 

1.000 personer  

               modtager både hjemmehjælp og sygepleje 

 

Ældreområdet har følgende hovedmål:  

1. Overholdelse af budget 
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2. Øge den samlede brugertilfredshed på fritvalgsområdet fra 85% i 2012 til 87 % i 2017 

3. Reducere medarbejdernes fraværsprocent med 1,5 procentpoint i 2017 

4. Forbedre medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø med 1 procentpoint fra 91 % i 2013 

til 92% i 2017 

5. Fastholde kommunens andel af fritvalgsområdet på ca. 90%    

 

Aftalemålets overskrift 

 

Mening i mit hverdagsliv 
 
Indledning/ beskrivelse af baggrunden for aftalemålet 
 

Den nyeste forskning viser, at der er menneskelige og samfundsmæssige gevinster ved at arbejde 

ud fra en rehabiliterende tilgang*. På baggrund af dette, ses der en stigende interesse i samfundet, 

og dermed også i Randers, til at arbejde rehabiliterende.  

 

Vi har i Randers været med i flere forskellige forsknings- og udviklingsprojekter, hvor projekt 

”Hverdagstræning” fremhæves, da det er et stort projekt som har fokus på at borgerne skal hjælpes 

til genvindes deres tabte funktionsniveau. 

 

En forudsætning for at rehabilitering lykkes, er at der altid er fokus på rehabilitering i hverdagen, 

og ikke mindst at borgeren, selv er den aktive i forløbet. 

 
 
*"Rehabilitering kan defineres som en række indsatser, der støtter det enkelte menneske, som har eller er i risiko for at få nedsat funktionsevne, i at 

opnå og vedligeholde bedst mulig funktionsevne, herunder at fungere i samspil med det omgivende samfund" 

 
Kilde: World Report on Disability, 2011 – World Health Organization & The World Bank, ©WHO, 2011.  

Denne definition anvendes af Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen.    

 
”den røde tråd” Sammenhængen til Sundhed og Ældreudvalgets visionsmål og ledelsesgrundlaget  for 2014 – 2017 
 

• Koordinering af komplekse træningsopgaver 

• Udvikling i det nære sundhedsvæsen 

• Væk med ødemerne 

• En god kommune at være pensionist i 

• Brugerne – Det er godt at kunne klare sig selv 

• Kompetenceudvikling – på alle niveauer 

• Se borgerne som en helhed 
 
Mål 

 

At vores borgere/beboere længst mulig bevarer eller genvinder deres funktionsevner 

At områdets medarbejdere i deres daglige arbejde hele tiden tænker rehabilitering, for at bevare 

den enkelte borgers selvrespekt, identitet, frihed 
 
Succeskriterier 

 

At borgeren oplever at der er en koordineret indsats, i forhold til de aftalte mål/indsatser og føler 

sig set, hørt og taget alvorlig 

At medarbejderne bliver mere bevidste om den rehabiliterende kultur og betydningen af, at 

borgerne opnår og vedligeholder deres funktionsevner 

 
Handling 
 

Der nedsættes en tværfaglig arbejdsgruppe i område SYD, som skal udarbejde fælles retningslinjer 
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for mål og indsatsområder 

• Målene skal være tværfaglige og tydeligere 

• Målene skal have værdi for borgeren 

• Målene skal være accepteret af borgeren 

• Hvem er ansvarlig for udarbejdelse af de fælles mål 

 

Hver ledelsesenhed i Område SYD skal hver især udarbejde en handlingsplan for at sætte fokus på 

nedenstående handlinger, så områdernes medarbejdere bliver bevidst om den rehabiliterende kultur 

gennem: 

• Forstyrrelser i den daglige praksis 

• Bed side learning (oplæring/guidning i praksis) 

• Identitetsbevarende tilgang og adfærd, som bevarer borgerens selvrespekt, identitet og 

frihed 

• Funktionsbevarende tilgang og adfærd, som skal støtte, bevare og genvinde den enkelte 

borger i daglige funktioner 

 

Fælles undervisning med fokus på den rehabiliterende kultur 
 
Opfølgning/evaluering (det er vigtigt at evalueringsmålene er klare og meget tydelige at evaluerer på) 
 

Hvert år i november måned skal der laves en skriftlig evaluering af aftalemålet. Evalueringen skal 

tage udgangspunkt i interviews med 20 tilfældigt udvalgte borgere og 20 medarbejdere.  

Der vil blive udarbejdet en fælles interviewguide med fokus på om: 

• 90 % af de interviewede borgerene oplever at indsatsen er målrettet og koordineret  

• 85 % af de interviewede medarbejderne oplever værdi af forstyrrelser i den daglige 

praksis 

• )0 % af de interviewede medarbejderne oplever at målene og indsatsen hos borgerne er 

fælles og koordineret 
 

 

Aftalemålets overskrift 

 

Styrke den frivillige indsats og udvikle rammer og vilkår for frivillighed. 
 
Indledning/ beskrivelse af baggrunden for aftalemålet 
 

Af Visionsmål fra Sundheds- og Ældreudvalget 2014-2017 fremgår det at frivillighed og 

borgerengagement er et indsatsområde. 

 

Hele frivillighedstanken fylder meget i vores samfund og er til stor debat på mange forskellige 

planer i disse år. 

 

Gennem det nu afviklede 2-årige  Projekt Trivsel og Frivillighed har vi i Randers skabt særlig 

fokus på netop disse områder. 

 

En forudsætning for at involvering af frivillige lykkes, er at vi til stadighed er villige til at tage 

dialogen og diskussionen med hinanden – det være sig i samfundet i øvrigt, blandt personalet, 

blandt de frivillige og blandt borgerne. 

 
”den røde tråd” Sammenhængen til Sundhed og Ældreudvalgets visionsmål og ledelsesgrundlaget  for 2014 - 2017 

 

• Skabe en model til styrkelse af lokalt engagement og frivillighed i forbindelse med 

vores plejecentre 
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• Udnytte denne energi positivt og engagere lokalområderne 

• En vigtig del af omsorgen for ældre ligger i det nære og i dyrkelsen af de sociale 

relationer 

• En god kommune at være pensionist  

• Tanken er at frivillige skal cykle en tur rundt i kommunen med de ældre 

• Vigtigt at rammerne og vilkårene for frivillighed drøftes 

• Vi vil tænke nye tanker om, hvem de frivillige er 

 
Mål 

 

• Flere frivillige/nye grupper af frivillige. 

• Styrke borgernes sociale relationer og livskvalitet gennem kontakt med frivillige. 

• Udvikle rammer og vilkår for frivillighed og fokus og forståelse hos ledere og 

medarbejdere. 

 
Succeskriterier 

 

Flere frivillige/nye grupper af frivillige 

Antallet af frivillige er øget med 50  

Flere unge (mellem 18-35 år) blandt frivillige samt skabe interesse hos kontanthjælpsmodtagere for 

frivillig involvering. 

 

Styrke borgernes sociale relationer og livskvalitet gennem kontakt med frivillige 

Der er bragt mindst 2artikler om Bogvenner og 1 artikel om Barnevognsvenner, som fortæller ”den 

gode historie”. Der er gennem Bogvenner og Barnevognsvenner skabt  sociale relationer mellem 

frivillige og borgere.  

 

Udvikle rammer og vilkår for frivillighed og fokus og forståelse hos ledere og medarbejdere 

De juridiske forhold er afklaret og der foreligger en beskrivelse af de overordnede rammer og 

vilkår. Ligeledes er accept og kendskab til den frivillige indsats styrket hos ledere og 

medarbejdere. 

 
Handling 
 

Flere frivillige/nye grupper af frivillige 

Frivilligkoordinatoren samarbejder med relevante uddannelsesinstitutioner i kommunen og 

Jobcentret om at lave et koncept om introduktion til frivillig indsats for unge og 

kontanthjælpsmodtagere. Et sådan koncept kan bl.a. indeholde mundtlig information, skriftlig 

information, fx via pjecer, nettet eller en form for føl-ordning. 

Vi udbygger og udbreder konceptet om Bogvenner og Barnevognsvenner. 

Vi fortsætter samarbejdet med VIA og psykomotorikuddannelsen. 

Vi samarbejder med frivillige ved event-baserede arrangementer og aktiviteter. 

 

Styrke borgernes sociale relationer og livskvalitet gennem kontakt med frivillige 

Vi udbreder kendskabet til Bogvenner blandt ældre, frivillige og medarbejdere. 

Frivilligkoordinator og aktivitetsmedarbejder iværksætter match mellem frivillige bogvenner og 

borgere og skaber herved sociale relationer. 

Barnevognsvenner igangsættes på min. 1 center i Område Syd og er derved medvirkende til at 

skabe sociale relationer.  

 

Udvikle rammer og vilkår for frivillighed og fokus og forståelse hos ledere og medarbejdere 

Der skal udarbejdes et notat, som beskriver de juridiske forhold. Her tænkes bl.a forsikring af 

frivillige og stillingtagen til indhentning af straffeattest hos frivillige. 
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Den nuværende håndbog om frivillighed udvikles og revideres løbende og kendskabet til 

håndbogen udbredes. 

Ledergruppen har et årligt temamøde om frivillighed som omfatter status på og udvikling af den 

frivillige indsats. I lokalt Område MED og alle Lokal MED drøftes frivillighed mindst 2 gange i 

aftaleperioden. 

 
Opfølgning/evaluering (det er vigtigt at evalueringsmålene er klare og meget tydelige at evaluerer på) 

 

Flere frivillige/nye grupper af frivillige 

Ved aftalemålenes ikrafttræden og efter 2 år opgøres antallet af frivillige ml. 18-35 år samt det 

samlede antal af frivillige i Syd. Det nuværende samlede antal frivillige i syd er opgjort til 151 

personer. Heraf er 13 mellem 18-35 år. 

 

Frivilligkoordinatoren opgør antal henvendelser, som de får efter samarbejde med 

uddannelsesinstitutioner og Jobcenteret. 

Antallet af frivillige tilknyttet Bogvenner og Barnevognsvenner opgøres efter 3 år. 

 

Styrke borgernes sociale relationer og livskvalitet gennem kontakt med frivillige 

Der udarbejdes artikler om borgernes oplevelse af koncepterne om Barnevognsvenner og 

Bogvenner.   

 

Udvikle rammer og vilkår for frivillighed og fokus på og forståelse hos ledere og 

medarbejdere 

Frivilligkoordinatoren er ansvarlig for løbende ajourføring af håndbogen og udvikling og 

videreformidling af denne.  

Af referater af ledermøder fremgår, at der mindst en gang årligt har været drøftet frivillighed. 

Af referater fra lokalt Område MED og Lokal MED fremgår, at frivillighed har været drøftet 

mindst to gange i aftaleperioden.  

 

 

Aftalemålets overskrift 

 

Mødet med borgeren som et samarbejde, der fremmer den enkelte borgers 

livskvalitet og mulighed for selvbestemmelse 
 
Indledning/ beskrivelse af baggrunden for aftalemålet 

 

Folketinget har med vedtagelsen af ændringen til Lov om Social Service sat fokus på behovet for at 

styrke samarbejdet med borgeren og dennes aktive medvirken i målsætning for indsatsen. I den 

forbindelse er der behov for fokus på relationen og mødet mellem borgere, der er ekspert på eget 

liv og vi, der som medarbejdere har vores faglige kompetencer at byde ind med. 

 

At nå til en erkendelse af at være afhængig af andres hjælp for at klare hverdagen er en svær proces 

at komme igennem. Samarbejdet mellem ældre, evt. pårørende og medarbejderne er altafgørende 

for, hvordan ældre klarer sig i hjemmet og af særlig betydning for den enkelte borgers 

velbefindende. En værdig behandling af mennesker med behov for omsorg og pleje, er at blive 

mødt med respekt og at der vises hensyntagen og nærvær overfor den enkelte når hjælpen gives.  

 

På en innovations-camp synliggjorde pårørende med personlige beskrivelser nogle af de 

situationer, hvor der er mulighed med en lille indsats at lave et bedre samarbejde.  

 

Medarbejderne i Ældreområdet har alle været på efteruddannelse/kompetenceforløb og vi vil gerne 
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med dette mål omsætte den teoretiske viden til øget faglighed i mødet med borgeren. 

 

I området har der tidligere været projekter, der har demonstreret ”medarbejdernes viden om 

borgeren” som en stor betydning for borgerens oplevelse af kvaliteten af samarbejdet. 

 
”den røde tråd” Sammenhængen til Sundhed og Ældreudvalgets visionsmål og ledelsesgrundlaget  for 2014 - 2017 

 

• Medarbejdere, der er fagligt kompetente, engagerede, dygtige og som anvender 

ressourcer effektivt 

• Kvalitet kontra kvantitet og krav til uddannelse, da uddannelse skaber viden og 

engagement 

• Monofagligt at øge fagligheden 

• Tværfagligt at sprede og iværksætte faglighederne om den enkelte borger 

• Fastholde det fælles ansvar mellem ledelse og medarbejderne for udvikling 

• Udvikle borgeroplevet kvalitet og dermed en god kommune at være pensionist i 

 
Mål 

 

• At den enkelte borger mødes med anerkendelse og respekteres som værende et helt 

menneske. Ingen mennesker er ens, og alle har forskellige forventninger og ønsker til 

hvilke vaner og livsværdier, der skal værnes om. 

 

• At borgeren involveres som aktiv medspiller i alt hvad der vedrører vedkommendes liv. 

 
Succeskriterier 

 

Borgere, der oplever større kontinuitet og sammenhæng i den faglige indsats 

 

Borgerne bliver mødt af professionelle medarbejdere, der tilbyder en individuelt tilrettelagt indsats 

med fokus på borgerens sundhed og trivsel 

 
Handling 
 

”Livshistorien” og ”døgnrytmeplanen” er udfyldt og kendt af alle medarbejdere, der er i kontakt 

med borgeren. I forbindelse med udfyldelse af ”Livshistorien” og ”døgnrytmeplanen” skal der 

være fokus på borgerens ønsker og værdier og det skal udmøntes i aftaler på baggrund af borgerens 

motivation. 

 

Fokus på tværfaglige møder. Hvor de ikke eksisterer skal de sættes i værk. Omdrejningspunktet 

skal være de enkelte borgere, deres mål og hvordan man med tværfaglig tilgang kan understøtte og 

skabe mulighed for borgeren. 

 

Der sættes fokus på udvikling af den enkelte medarbejders professionelle relation til borgeren:  

- refleksion over egen indsats og værdier i mødet med borgeren  

- kommunikation/formidling af viden 

- ansvar for opgaveløsning. 

 

Hvert enkelt ledelsesfelt forpligter sig til at understøtte og skabe rammer for ovenstående og skal 

beskrive, hvordan de vil organisere løsningen af ovenstående handlinger. 

 

 
Opfølgning/evaluering (det er vigtigt at evalueringsmålene er klare og meget tydelige at evaluerer på) 

 

Brugerundersøgelse ved start af 2015 og opfølgning ved årsslutning 2015, 16 og 17.  
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Brugerundersøgelsen skal være en temperaturmåling med enkle spørgsmål og være rettet mod alle 

vores borgere. Der skal ved hver måling kunne ses en stigende tilfredshed og ved målingen i 2017 

skal besvarelsen for 80 % ligge på tilfreds og derover. 

 

Selv-evaluering af dokumentationen i døgnrytmeplaner og livshistorier. Ved en stikprøve skal 18 

ud af 20 journaler have døgnrytmeplan og livshistorie med aktuel og ajourført viden. 

 

Ved hvert årsafslutning skal hver leder give en tilbagemelding på, hvordan de har arbejdet med 

aftalemålets handlinger. 

 

 

 

 


