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Formål med aftalen 
Randers Byråd har siden 2008 indgået aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. 
De overordnede mål med aftalestyringen er effektiv service med høj kvalitet til borgerne, mere udvikling, 
råderum til de kommunale ledere og medarbejdere og bedre muligheder for det kommende byråd til at 
styre kommunen. 
 
Formålet med aftalemålene er: 

 at skabe sammenhæng mellem byrådets politik og områdets faktiske handlinger 

 at koble den økonomiske styring sammen med diskussionen af politiske mål og dermed mulighederne 
for strategisk planlægning 

 at skabe klarhed for ledere og medarbejdere over, hvilke mål de skal forfølge, og inden for hvilken 
ramme dette skal foregå. 

 
Aftalen indgås indenfor rammerne af lovgivningen, byrådets og udvalgets visioner/ milepæle, diverse 
relevante politikker for området samt aftaleenhedens budget.  
Aftalen er gældende for 2015-2017 og indgås mellem Randers Byråd og område Vest. 
 
Lovgrundlag: 
Ældreområdets arbejde udføres indenfor rammerne af lovgivningen; primært Lov om social service og 
Sundhedsloven.  
Plejeboliger og ældreboliger med kald drives især efter Lov om Almene boliger.  
   
 

Politiske mål og milepæle 
Randers byråd har vedtaget visionspolitikker – herunder ældrepolitikken – som er suppleret af sundheds-
ældreudvalgets visionsmål. Disse visioner og mål er grundlaget for denne aftale, og der sikres en mere 
direkte sammenhæng hertil med de nye fireårige aftaler i område Vest.  
Der afholdes møder og temadage mellem aftaleenhederne og udvalget i løbet af den fireårige periode. 
 
Ældrepolitikken indeholder seks indsatsområder, som skal medvirke til at understøtte det gode og sunde 
ældreliv: (Ældrepolitikken skal evalueres i foråret 2015) 
• Sundhed og trivsel 
• Et aktivt liv 
• Frivillige 
• IT-kendskab 
• Bolig 
• Medarbejdere 
 
 

Målgruppe 
Målgruppen i område Vest er områdets borgere, hvor flertallet er i folkepensionistsalderen. I området er der 
ca. 2100 pensionister på 75+ årige samt en del yngre borgere særligt indenfor psykiatri og 
senhjerneskadede.  
Borgerne bor i området samt i de 330 visiterede boliger i de fem centre i område Vest.  
 
 

Ældreområdets formål og hovedopgaver 
Områdets hovedopgaver er personlig pleje, forebygge indlæggelser, praktisk hjælp, rengøring, psykisk 
støtte, pædagogiske opgaver, sygepleje, cafe-tilbud, forebyggende hjemmebesøg, genoptræning, 
vedligeholdende træning samt aktiviteter og samvær for at styrke netværk og forebygge social isolation. 
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Det er godt at kunne klare sig selv!  
 
For at den ældre borger så vidt muligt skal kunne klare sig selv, vil Randers Kommune understøtte de 
ressourcer, borgeren har. At kunne klare sig selv har et fysisk aspekt, men handler også om at kunne 
mestre sin hverdag og knytte sociale bånd. 
 
Relateret til lovgrundlag samt ovenstående er formålet med ældreområdets ydelser: 

 at bidrage til at afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller 
væsentlige sociale problemer 

 at borgeren får størst mulighed for at være selvhjulpen, samt genvinder eller bevarer sit 
funktionsniveau  

 såfremt ovenstående ikke er muligt, at yde den nødvendige hjælp med særlig fokus på 
identitetsbevarelse og styrkelse samt hjælpe borgeren efter princippet; ”det er bedst at kunne klare 
sig selv længst muligt” 

 at have stort fokus på frivillighed og hvilke muligheder og ressourcer der ligger bag 
 

Yderligere information findes i ”Kvalitetsstandarder for ældreområdet”. 
 
 

Område VEST - Hvem er vi: 
Randers Kommunes ældreområde er fra 1. januar 2012 inddelt i tre områder, hvor område Vest er det ene.  

 

    
 
 
 

I område VEST er der ansat ca. 600 medarbejdere med mange forskellige faglige og personlige 

kompetencer, samt flere forskellige medarbejdere i vikariater, fleksjob, løntilskudsjob m.m. Desuden er 

område VEST uddannelsessted for social- og sundhedshjælperelever, social- og sundhedsassistentelever, 

sygeplejestuderende, fysioterapeutstuderende, ergoterapeutstuderende, køkkenassistentelever og 

psykomotorisk-terapeutstuderende.  
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Området har 5 centre: 
 Borupvænget ligger i nordbyen i Randers og har 67 plejeboliger, 12 demensboliger og 24 

døgnbemandede boliger. Der er en cafe, et trænings- og aktivitetscenter samt en sundhedsklinik.  

 Fårup ældrecenter ligger i landsbyen Fårup og har 13 plejeboliger, 2 selv-indskrivningspladser og 

13 døgnbemandede boliger. Her er en lille hyggelig cafe, hvor borgerne kan købe mad og deltage i 

aktiviteter. 

 Asferg ældrecenter ligger i landsbyen Asferg og har 25 plejeboliger, 10 demensboliger, 2 

aflastningsboliger samt 10 døgnbemandede boliger. Her er en cafe, hvor borgerne kan købe mad 

samt deltage i forskellige aktiviteter.  

 Kildevang ligger i byen Langå og har 44 plejeboliger, 8 demensboliger samt 6 aflastningsboliger, 

hvor der visiteres borgere fra hele kommunen. Her er der en lille cafe, et trænings- og 

aktivitetscenter samt en sundhedsklinik.  

 Kollektivhuset ligger i Randers midtby ved Doktorparken og har 65 plejeboliger, 10 demensboliger 

samt 10 døgnbemandede boliger. I det store center er der ligeledes en restaurant, et trænings- og 

aktivitetscenter samt en sundhedsklinik. 

 

Geografisk består område Vest af et stort område fra Randers midtby og nordvest på over Gudenåen, by 

og land.  

 Udeområdet er opdelt i to distrikter om dagen; 

- to udegrupper Borupvænget og Asferg  

- to udegrupper Kollektivhuset og Langå  

            Grupperne har base på de fire centre.    
 

Aftengruppen er samlet for hele området under en leder og har base på Kollektivhuset. 

  

Sygeplejegruppen for hele området er samlet på Kollektivhuset. 

 

Særligt for området  
 I Vest er det mobile natteam samlet og dækker hele Kommunen. Her er der hver nat en 

koordinator, der planlægger besøgene og sikre samarbejde med alle centre. 

 På Kollektivhuset er der også Randers Kommunes Tryghedshotel med 18 pladser til især 

forebyggelse af indlæggelser.  

 På Asferg plejecenter er der et botilbud for yngre borgere med særlige behov. Dette er for 

borgere, der ikke kan rummes i ældreområdets øvrige boliger, og medarbejderne har her 

specialiserede kompetencer.  

 På Fårup ældrecenter er der et tilbud for yngre demensramte borgere, hvor de i dagtimerne kan 

komme og opleve et aktivt fælleskab.  

 
 

Aftalemål for 2015-2017 
Aftalemålene for Vest har sammenhæng til ældrepolitikken og de politiske milepæle. Aftalemålene er 
udarbejdet i samarbejde mellem ledere og medarbejdere, hvor processen er fortsat at udvikle arbejdet med 
målene både mellem medarbejdere, ledere, borgere og pårørende. Der er i grupperne yderligere konkrete 
handlinger i forhold til egne mål, som sikre løbende udvikling og implementering.   
  
Aftalemålene drøftes i lokale MED-udvalg samt årligt i Område MED-udvalget.  
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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 

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%    
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Sundheds- og Ældreudvalgets Visionsmål: 

Frivillighed - Vores lokalsamfund, vores plejehjem 
 
Mål: 
Frivillighed og borgerengagement er vigtige parametre for ældreområdet. Dette er medvirkende til borgerne får flere 
oplevelser samt involvering af lokalsamfundet.  

 Område Vest vil styrke samarbejdet med nuværende frivillige, samt invitere og åbne op for nye tiltag med 

frivillige. 

 I Vest skal de frivillige opleve/føle, de gør en forskel, føle sig anerkendt og trives. 

 Borgerne på centrene skal opleve liv og mangfoldighed samt gode sociale relationer med de frivillige. 

Handlinger: 

 Der udpeges flere frivillighedsguider, der skal bane vejen for brug af frivillige og være opmærksomme på, hvor de 

frivillige kan gøre en forskel. De skal etablere og koordinere kontakten til frivillige. 

 Der etableres partnerskabsaftaler med andre forvaltninger f.eks. skoler, uddannelsescentre, dagplejere  

 Medarbejderne er opmærksomme på, hvor frivillige kan gøre en forskel og handler på det. 

 Frivillighedsguiderne samles x 2 årligt med frivillighedskoordinator og centerledere.  

 Der udarbejdes skema/handleplan til brug mellem leder og frivilligkoordinator, hvor der laves konkrete 

aftaler/ønsker for tiltag med frivillige for ½ ad gangen.  

 De frivillige inviteres til et arrangement med oplæg og forplejning som anerkendelse af deres indsats og videre 

motivation.  

 Udarbejde brochure til borgerne i Frit-valg omkring frivillige, vågetjenesten, mad venner, besøgsvenner osv. en 

brochure, der samler de forskellige tilbud samt oplysning til borgere og pårørende.  

 Etablere og implementere konkrete redskaber / rutiner med henblik på at hjælpe borgere, der har afsluttet et 

træningsforløb (fysisk / socialt) videre til aktiviteter i foreningslivet eller andre tilbud vha. frivillige hjælpere. 

Succeskriterier: 

 De frivillige udtrykker glæde ved at komme på centrene, de omtaler centrene positivt og anbefaler gerne andre at 

blive frivillige. 

 Borgerne møder frivillige ved forskellige oplevelser i hverdagen, og både borgere og frivillige har en øget trivsel. 

 En øget tilgang af frivillige.  

 Også borgerne i Frit-valgs området oplever samvær med frivillige til eks. gåture, hyggesnak, byture osv. 

 Der startes nye tiltag f.eks. på træningsområdet tilbydes relevante borgere efter endt træningsforløb, at der 

forsøges etableret kontakt til en frivillig, som vil støtte borgeren i at komme i gang med at træne i andet regi. 

Opfølgning/evaluering: 

 Udarbejde et enkelt skema til de frivillige, med spørgsmål bl.a. om, hvordan de oplever at komme på centret, 

hvordan de mener, deres indsats opleves, hvad de har af forslag osv. Skemaet bruges 1x årligt, og udleveres og 

evalueres i samarbejde frivillighedsguider og centerleder. Der ønskes en tilfredshed på 80%. 

 Der er minimum to ”gode historier” i byens aviser pr. år.  

 Måle antal frivillige – vi ønsker en øget tilgang på 5 % pr. år 

 I bruger-pårørenderådet drøftes emnet omkring frivillige, deres indsats i bo-enheden og eventuelle ønsker til 

aktiviteter.  

 I Frit-valg udleveres brochure til borgerne. Brochure og effekten evalueres foråret 2017 af distriktslederne.  

 Der føres en logbog over afsluttede træningsforløb, hvor der samtidig er en kobling til en frivillig, som vil støtte 
borgeren i at komme i gang med at træne i andet regi. Det betragtes som en succes, hvis antallet af borgere, 
som guides videre til træning på egen hånd, er stigende år for år. Loggen evalueres to gange årligt, første gang i 
oktober 2015. 

 Der laves årlige opgørelser på aftalerne mellem leder og frivilligkoordinator omkring antal og indhold. Den 
samlede opgørelse informeres i hele området. 
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Sundheds- og Ældreudvalgets Visionsmål: 

Udvikling af det nære sundhedsvæsen 
 
Mål: 
Der en markant stigning af ældre, og samtidig har vi et stort pres på ressourcerne. Det er vigtigt med fokus på 
forebyggelse af indlæggelser samt at sikre et sammenhængende forløb for borgerne. Sygeplejerskerne spiller en stor 
rolle i forhold til at udvikle det nære sundhedsvæsen.   

 Vi skal sikre, at alle borgere, der bliver udskrevet fra hospitalet og henvist til hjemmesygepleje, får en tryg og 

sikker overgang til eget hjem, så vi minimerer antallet af fejl i sektorovergange.  

 Vi skal hjælpe borgerne med at bibeholde flest mulige funktioner, så vi ikke overtager opgaver, men støtter 

borgerne til at gøre flest mulige ting selv.  

 Vi skal sikre, alle borgere, der skal have hjælp og som er mobile, kommer i vores sundhedsklinikker som et led i 

en rehabiliterende indsats. 

 Forebygge indlæggelser så borgerne oplever deres problemer forebygges og løses i hjemmet. 

Handlinger: 

 Alle borgere, der udskrives fra hospital og henvises til hjemmesygepleje, skal tilbydes et opstartsbesøg af en 

sygeplejerske som opfølgning på indlæggelse. Under besøget vurderer sygeplejersken sammen med borgeren, 

hvilken sygepleje der er brug for i hjemmet fremadrettet.  

 Borgerens medicin og medicinliste gennemgås. Der udarbejdes sundhedsfaglig status og problematikker 

indenfor alle 12 sygeplejefaglige problemområder. 

 Der skal allerede i opstartsbesøget tages stilling til, hvordan borgeren hjælpes til at varetage flest mulige 

funktioner fremadrettet. Som udgangspunkt skal borgren komme i sundhedsklinik, dette vurderes af 

sygeplejerske.  

 Distriktssygeplejerskerne gennemgår borgerne med komplekse opgaver og kroniske sygdomme og kordinere 

hjælpen for at forebygge indlæggelser.  

 Distriktssygeplejerskerne underviser hjælper- og assistenter i Frit-valg.   

 Vi vil i foråret 2015 holde en temadag i sygeplejegruppen med emnet rehabilitering. Denne temadag bliver 

startskuddet til nye arbejdsgange i sygeplejen. 

Succeskriterier: 

 Det er naturligt for sygeplejerskerne at hjælpe borgeren til selv at klare så mange opgaver som muligt, så vi 

hjælper med støtte og koordinering i stedet for at overtage opgaverne.  

 Det er ligeledes en selvfølge at alle mobile borgere henvises til at komme i vores klinikker, så antallet af borgere, 

der er tilknyttet vores klinikker, øges.  

 Borgerne oplever et sammenhængende forløb fra hospital til hjemmepleje. 

 Ældreområdet har færre uhensigtsmæssige indlæggelser. 

Opfølgning/evaluering:  

 En gang i kvartalet laves audits på et udvalg af borgere, hvor der følges op på, om der er lavet opstartsbesøg, og 

om der i besøget er lavet sundhedsfaglig status og taget stilling til, hvordan vi hjælper borgeren til at varetage 

sygeplejeopgaver enten selvstændigt eller med støtte som led i rehabilitering for borgeren. Leder laver skriftlig 

status, formidler og der aftales videre udvikling. Succeskriteriet er 100% på de udvalgte borgere.  

 En gang årligt laves interview af udvalgte borgere, som er udskrevet fra hospital til hjemmepleje, med fokus på 

borgerens oplevelse af overgangen til hjemmeplejen og sammenhæng i hjælpen. Her ønskes en tilfredshed på 

80%. 

 Vi vil have fokus på statistikkerne for vores sundhedsklinikker, og derigennem følge om antallet af borgere, der er 

tilknyttet vores klinikker, stiger. Vi ønsker en stigning på i alt 10 %. 

 Følger statistikkerne for indlæggelser og drøfter udviklingen – hvad kan vi gøre anderledes? 

 Der evalueres på overholdelse af de aftaler, der laves på temadagen i foråret, og laves en plan for det videre 

arbejde med målene i 2016. 
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Sundheds- og Ældreudvalgets Visionsmål: 

Demens – nytænke vores tilbud 
 
Mål: 
Der er en markant stigning af borgere med demenssygdomme, og det er meget vigtigt ældreområdet udvikler nye 
boliger og tilbud til borgere med demens og deres pårørende.  

 I Vest har vi et nyt tilbud for yngre demente. Her vil vi forbedre og vedligeholde borgernes fysiske formåen 

herunder forbedret muskelstyrke, kondition, balance samt styrkelse af kroppens bevægelighed.  

 Borgernes kognitive færdigheder trænes og forsøges vedligeholdt så vidt muligt.  

 Der etableres netværk i et trygt og omsorgsfuldt miljø. 

 Vi vil styrke livskvaliteten hos de yngre med en demenssygdom.  

 Dannelse af ERFA-gruppe i Regionen samt samarbejde med lignende tilbud i Regionen. 

Handlinger: 

 ½ times motion pr. gang indeholdende forskellige konditions-styrke- og balancetrænings øvelser.  

 Borgerne skal udfordres tilstrækkeligt og opleve succes. Borgerne har medindflydelse på aktiviteterne. 

 Medarbejderne har ansvaret for igangsættelse af kognitivt stimulerende opgaver. Der tages individuelle hensyn til 

ressourcer og færdigheder.  

 Information til pårørende omkring gavnlige og brugbare kognitive opgaver.  

 Genkendelig struktur i hverdagen, fokus på sociale spilleregler samt anerkendelse af borgernes forskelligheder 

og behov. 

 Lave fotoalbum til støtte og genkendelse af borgernes oplevelser.  

Succeskriterier: 

 Der skal være målbare forbedrede resultater for borgeren.  

 Da det er en degenerativ sygdom, vil succeskriterier også bestå i, at borgerne vedbliver at være motiverede til 

opgaverne. 

 Borgerne har samvær med ligestillede. 

 Medarbejderne får fornyet inspiration og kompetenceudvikling.  

 Borgeren skal have mulighed for at komme i tilbuddet alle hverdage. 

Opfølgning/evaluering: 

 Fysioterapeut laver en måling på borgernes fysiske formåen. Hvert kvartal evalueres borgernes tilstand i forhold 

til tilbuddets formål og ”krav” - er tilbuddet stadigt det rette for borgeren, eller vil et af kommunens andre tilbud 

være mere relevant. 

 Registrering af deltagelse og kontinuerlig kontakt med pårørende. 

 Positive tilkendegivelser fra borgerne og eventuelle pårørende, der laves årligt en tilfredshedsundersøgelse hvor 

succeskriteriet er en tilfredshed på 85%.  

 Udvidelse af tilbuddet til alle hverdage (nuværende er det to gange ugentlig).  

 Udvidelse af tilbud med minimum tre nye tiltag udenfor ”huset”.  

 Ønskes 10 % stigning i antal af borgere i tilbuddet. Der laves opgørelse årligt.  
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Sundheds- og Ældreudvalgets Visionsmål: 

Rehabilitering – det er godt at kunne klare sig selv! 

 

Mål: 

 Udvikling af den rehabiliterende tilgang til borgerne, så de er aktive og udnytter egne ressourcer og værdier. 

 Fastholde borgernes ressourcer og udvikle tabte funktioner, fokusere på muligheder frem for begrænsninger.  

 Borgerne bevarer livskvalitet og bevarer sin mentale, fysiske og sociale funktioner så vidt muligt. 

 Bevare og opbygge sociale relationer hos relevante borgere.  

 Brug af velfærdsteknologi hvor det gør en forskel for borgeren og/eller medarbejderen. 

 

Handlinger: 

 Udvikle og implementere en fælles forståelse af rehabilitering med fokus på borgerens ressourcer og værdier. På 

forskellige personalemøder er fast punkt på dagsorden: rehabilitering – hverdagstræning, hvilket gør det specifikt 

og håndgribeligt. Her følges op på målene hos borgerne.  

 Ved borgere med særlig komplekse forløb laves tværfaglige møder hos borgeren. Her aftales fælles mål og 

indsatsområder i forhold til rehabilitering med konkrete handlinger og fokus på borgerens behov og ønsker. 

 Medarbejderne arbejder ud fra samme fokus og forpligtiger sig på de fælles aftaler/mål.  

 Rehabiliteringstankegangen er i fokus ved alle medarbejdere i deres daglige arbejde. 

 Der etableres undervisning i den motiverende tilgang til rehabilitering for at få brudt eksisterende vaner og rutiner 

hos medarbejdere og borgere. 

 Der udvælges en ”rehabiliteringsambassadør” i hver bo-enhed og tilknyttes ”centerterapeuter”.  

 Den gode historie formidles i området. 

 Der laves værkstedstilbud, udeaktiviteter og andre tilbud for at understøtte og opbygge sociale relationer. 

 Leder og medarbejdere har fokus på velfærdsteknologi og iværksætter forskellige tiltag hos relevante borgere.  

Succeskriterier: 

 Medarbejderne har en fælles forståelse og grundlæggende viden om rehabilitering, og denne er naturligt 

udgangspunkt for arbejdet med borgerne. 

 Borgerne har velfærdsteknologi, der hjælper dem til at kunne klare mere selv. 

 Borgerne får oplevelsen af et selvstændig og meningsfuldt liv, baseret på egne ønsker og behov med fokus på 

støtte til størst mulige uafhængighed af hjemmehjælp.  

 Borgernes sociale kompetencer fastholdes og/eller øges, ensomhed forebygges og venskaber opstår. 

 

Opfølgning/evaluering:  

 Hos borgere med over 25 timers hjælp og særlige komplekse behov, iværksættes tværfagligt samarbejde med 
fælles fokus og aftaler for, hvem der varetager helheden – en tovholder – hos borgeren.  

 Vi iværksætter audits i januar 2016 og 2017 ved udvalgte borgere, hvor journalen i KMD gennemgås. Det 
betragtes som en succes, hvis der fremgår fællesfaglige målsætning i 95% 

 I auditten fokuseres der også på, om der er dokumentation for, at borgeren har været en aktiv medspiller i forhold 
til målsætningen. Hvis dette er tilfældet, betragtes det som en succes. 

 Der udarbejdes en fælles interviewguide med fokus på borgerens oplevelse af en målrettet tværfaglig indsats. 
Denne anvendes årligt til et udvalg af borgere, hvor der ønskes en tilfredshed på 85%.  

 Der laves oversigt over velfærdsteknologi og værdien både for borgerne og medarbejderne. Dette bruges til 

inspiration og erfaring fremadrettet. Her ønskes en stigning på 5 % i antal borgere med teknologiske hjælpemidler.  

 Efter rehabiliteringsforløb af ny visiterede borgere ønskes en reduktion i visiterede timer på 5%. 

 Der laves registreringer af tiltag med fokus på borgernes sociale kompetencer, her ønskes etableret værksted for 
disse borgere, hvor der udføres arbejde, som borgeren oplever meningsfuldt. 
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Aftalemål 2015-2017 Område Vest 

 

Sundheds- og Ældreudvalgets Visionsmål: 
Fri – distrikt (dokumentation og kørselsoptimering) 

 

Mål: 

Der arbejdes i dag i udeområderne meget styret ud fra KMD Care kørelister og den visiterede tid til opgaven. Vi 

oplever, borgerne har forskellige skiftende behov, som vi ønsker en bedre indfrielse af. Medarbejderne ønsker mere 

indflydelse på egen arbejdsdag med opgaver og tiden hertil hos den enkelte borger.  

 Bedre udnyttelse af ressourcer og kompetencer hos medarbejderne. 

 Øget indflydelse på egen arbejdsdag, planlægning og opgaver. 

 Større overblik over arbejdsopgaverne og borgerne for medarbejderne. 

 Mindre tid til planlægning og disponering. 

 Borgerne får færre forskellige hjælpere.  

 Mere fokus på borgernes aktuelle behov. 

 

Handlinger: 

 Udtage et distrikt hvor teamet bliver mere selvstyrende i forhold til daglig planlægning af opgaver hos en gruppe af 

borgere.  

 Medinddrage medarbejderne i en udviklingsproces. 

 Medarbejderne har en fast køreliste med faste borgere, og gruppen mødes så kort hver morgen og koordinerer 

selv eventuelle ændringer hos gruppen af borgere.  

 Medarbejderne har fokus på borgernes behov frem for den præcise tid og visiterede ydelse, så borgeren får den 

hjælp, borgeren nu og her har mest behov for og ønske om.  

 Registrere den anvendte tid, der bruges til planlægning.  

 

 

Succeskriterier: 

 Borgerne oplever færre forskellige hjælpere.  

 Borgerne oplever sig medinddraget i hverdagen og hjælpen, der modtages.  

 Medarbejderne føler større indflydelse på arbejdsopgaverne og bedre anvendelse af kompetencer. 

 Anvendes mindre tid på planlægning. 

 

 

Opfølgning/evaluering:  

 Processen opstartes efteråret 2015 og evalueres efteråret 2016. Evalueringen er afgørende for det videre forløb af 

forsøget med et ”Fri-distrikt”.  

 Lave interviews med udvalgte borgere, - det betragtes som en succes, hvis 75% af borgerne oplever færre 

hjælpere og føler sig medinddraget i den hjælp de modtager.  

 Lave interviews med medarbejdergruppen og det betragtes som en succes, hvis gruppen oplever større 

indflydelse på arbejdsdagen, planlægning og opgaver. 

 Opgørelse af planlægningstid, ønskes en reduktion på 15 %.  
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