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• Borgeren skal oplever én indgang og sundhedsindsatser, der er tilrettelagt efter borgerens behov og dermed skaber 
mest mulig sammenhæng

• Borgeren skal opleve de fagprofessionelle stiller sig til rådighed med den nyeste og bedste viden på området

• Det mentale og fysiske skel mellem borger og personale nedbrydes til fordel for en indbydende 
atmosfære tilpasset borgerens behov – og ikke omvendt

• Der inviteres til et sundt liv, der involverer borgernes egne ressourcer og gerne samvær med andre 

• Et sted, hvor borgeren oplever, at det er trygt at komme til og at være i

• En base for sundhedsfaglig viden, som også understøtter udviklingen af udgående sundhedsindsatser fx i borgerens 
eget hjem eller nærområde

• Indsatser, hvor de pårørende oplever at blive set og hørt

1. Visionen om sammenhængende sundhed på Frederiksberg bygger på disse elementer



2. Sammenhæng mellem vision og temaer 

Sammenhænge  og  Sundhed på Frederiksberg

Tema 1: 
En nem indgang 
og mere         
sammenhæng

Mål: Borgeren  oplever, at 
der er en nem indgang  til 
kommunens tilbud og at 
der er sammenhæng i 
tilbuddene.

Tema 2: 
Involvering af 
borgernes egne 
ressourcer 

Mål: Borgerne og deres 
pårørende  oplever 
mulighed for aktivt at tage 
del i eget sygdomsforløb –
også når det kommunale 
tilbud slutter.

Tema 3: 
Nem adgang til  
lægehjælp

Mål: Borgeren oplever et 
gnidningsfrit forløb i 
overgangene mellem 
kommunale indsatser og  
lægehjælp.

Tema 4: 
Indsatser, der 
bygger på bedste 
viden 

Mål: Borgeren oplever, at 
kommunens sundheds-
tilbud bygger på bedste  
viden og ekspertise – også  
indsatser givet i borgerens 
eget hjem.

Sammenhængende sundhed på Frederiksberg



• Nyt lægehus på Frederiksberg i 
et evt. offentligt privat 
partnerskab i samarbejde med 
PLO-Frederiksberg

• Flere partnerskaber med frivillige 
organisationer mv. om at  støtte 
borgeren med at fastholde 
motivation til at bruge egne 
ressourcer i sygdomsforløb.

Etablering af 
Partnerskaber

• Adgang til flere faglige 
fællesskaber blandt personalet 
ved tæt fysisk beliggenhed

• Adgang til lokaler for at etablere 
lægekompagniskaber fremfor 
enkeltmandspraksis

• Brug af flere faciliteter fx træning 
og fælles reception/modtagelse 
som borgere i kommunale tilbud 
kan bruge, hvis de ligger i tæt 
fysisk tilknytning til hinanden 
(bedre kapacitetsudnyttelse)

• Adgang til fysiske lokalefaciliteter 
målrettet borgere, pårørende og 
frivillige, som ønsker at bidrage til 
at etablere egne tilbud.

• Fælles arbejdsgang på tværs af 
kommunale indsatser, som følger 
borgerens ”rejse”

• Styrket kultur for, hvordan viden 
kan anvendes mere på tværs af 
personalegrupper

• Brug af én kontaktperson for 
borgere, der modtager mange 
kommunale sundhedsydelser på 
en gang

• ”Let adgang” for borgere til at få 
klaret flere kommunale tilbud på 
samme dag, herunder evt. samme 
modtagelse for henvendelser.

Sammenhængende 
organisering

3. Forudsætninger for at tage skridtet mod sammenhængende 
sundhed

Sammenhængende 
fysiske rammer



Mål: Borgeren oplever en nemmere indgang samt mere sammenhæng i kommunens tilbud

I dag ligger en lang række sundhedsfunktioner allerede sammen i det eksisterende sundhedscenter på Stockflethsvej. Denne 
samling af funktioner giver positiv synergi i tilbuddene for borgere og medarbejdere.

Hvordan gør vi?

Flere sundhedsfunktioner kan med fordel samles eller integreres tættere, så borgerne oplever, at der en nem indgang og 
mere sammenhæng. En samling og/eller nærhed kan også skabe flere faglige synergier til fordel for borgere og 
medarbejdere.

Eksempler på funktioner, der kunne lægges sammen er:

• Ambulant genoptræning & rehabilitering (Ergoterapeuter, fysioterapeuter mv.)
• Hjælpemidler (Ergoterapeuter, fysioterapeuter mv) 
• Sygeplejeklinikker (sygeplejersker)
• Visitation (sygeplejersker, ergo-, fysioterapeuter mv.)
• Hjemmeplejen (sosu-assistenter, sygeplejersker mv.)
• Kommunale akutfunktioner fx Døgnrehabilitering (sygeplejersker, sosu-assistenter mv.)
• Tilbud til demente borgere og deres pårørende (psykologer og demenskonsulenter)
• Lægehus/kompagniskab (se senere)

4.Uddybning af tema 1: En nem indgang og mere sammenhæng 



Mål: Borgerne og deres pårørende oplever god mulighed for at tage aktiv del i eget sygdomsforløb – ved 
overgangen fra et mere omfattende kommunalt tilbud til et mindre omfattende tilbud og når det kommunale 
tilbud slutter

Hvordan gør vi?

Der stilles lokaler og efter behov faglig rådgivning til rådighed for borgere, pårørende og foreninger til at understøtte 
borgerrettede aktiviteter som fx:
• Bevægelsesrum målrettet borgere med kroniske sygdomme, som i dag fx ikke ønsker at benytte sig af almindelige 

fitness-faciliteter 
• Pårørendeaktiviteter 
• Peer-to-peer aktiviteter for borgere

Tilbuddene er særlig rettet mod borgere, som har brug for et ”efterværnstilbud”, når det kommunale tilbud stopper og 
dermed forebygge eventuelle behov for henvisninger på ny

Forbedring af overgange fx fra indlæggelse på Døgnrehabiliteringen til eget hjem med ambulant genoptræning, så 
borgeren bliver bedst mulig ”rustet” til overgangene

4.Uddybning af tema 2: Involvering af borgernes egne ressourcer 



Mål: Borgeren oplever et gnidningsfrit forløb i overgangene mellem kommunale indsatser og 
almen praksis (praktiserende læger)

Hvordan gør vi?

Etablering af et nyt lægehus eller kompagniskab – evt. indgåelse af et offentligt privat partnerskab med 
PLO-Frederiksberg. 
• Et lægehus vil gøre det mere attraktivt for unge læger at søge til Frederiksberg og vores ældre 

læger i enmandspraksis kan få solgt deres ydernummer på Frederiksberg
• Ovenstående vil også kunne sikrer muligheden for frit lægevalg for alle borgere på Frederiksberg, 

da vi vil have lettere ved at få besat vores ledige ydernumre
• Lægerne i lægehuset vil kunne indgå som ”piloter” for styrket samarbejde med kommunen omkring 

de mange kronikergrupper, som almen praksis forventes at overtage med ny overenskomst, 
herunder forbedringer i samarbejdet omkring:

– Flere lægehenvisninger til kommunale sundhedstilbud 
– Lettere adgang til lægerådgivning for det kommunale akutberedskab 
– Evt. aftale om lægedækning ved Frederiksberg Kommunes Døgnrehabilitering

4.Uddybning af tema 3: Nem adgang til lægehjælp



Mål: Borgeren oplever, at kommunens sundhedstilbud bygger på seneste viden og ekspertise – hvad enten 
indsatser bliver leveret i sundhedscentret eller i borgerens eget hjem eller nærområde

Hvordan gør vi?
• God udnyttelse af ekspertise og viden fra kommunen på tværs af indsatser. Fagprofessionelle skal let kunne få 

adgang til hinandens viden, og det kommer borgerne til gode 
• Viden og ekspertise skal være tilstede både når borgeren kommer til sundhedscentret og når sundhedsydelser 

bliver leveret i borgerens eget hjem eller nærområde 
• Velfærdsteknologisk viden og muligheder skal integreres mere tydeligt i kommunens sundhedsindsatser, da de 

kan være med til at sikre bedre individuelle ydelser, der passer til borgerens behov
• Mulighed for et velfærdsteknologisk showroom med mulighed for afprøvning
• Aktiv anvendelse af viden og teknologi - transfer til praksisnær kompetenceudvikling
• Deltagelse i forskningsprojekter og skabe synergi mellem vidensmiljøer og kommunen - hvor det giver mening 
• Udnytte Frederiksbergs potentialer som videns- og uddannelsesby 

4. Uddybning af tema 4: Indsatser, der bygger på nyeste og bedste viden



5. Præsentation af de fire cases

Casene er ”fremtidsfremtællinger” og bygger på fire 
forskellige målgrupper fra det lokale sundhedsvæsen.
 
Samtidig viser casene på en og samme gang: 
• Borgerens oplevelse af sundhedsindsatser samtidig 

med
• Kommunen tilrettelægger deres indsatser ud fra 

sammenhængende fysiske, organisatoriske og faglige 
fællesskaber

Læsevejledning. Pkt. 1 øverst og nederst skal læses i en 
sammenhæng, pkt. 2 det samme mv.

Grethe - en skrøbelig ældre borger

Hans - en borger med demens

Jens – en yngre borger med 
kronisk sygdom

Maje – en ældre borger med 
behov for rehabilitering











Videre skridt – analyse af sammenhængende Sundhed på hospitalsgrunden

Der er behov for at foretage en mere dybdegående analyse af de beskrevne 
forudsætninger, herunder hvordan de kan udvikles og afprøves i praksis på Frederiksberg 
med afsæt i mulighederne på hospitalsgrunden. Der henvises til Ældre- og 
Omsorgsudvalgets besøg på hospitalsgrunden den 19. marts 2018. Analysen kan 
indeholde:

q Fysiske rammer: Beliggenhed af eksisterende bygninger, adgangsforhold, bedre brug af 
design, kapacitetsbehov og hensigtsmæssig logistik mv.  Jfr. Næste slide 

q Partnerskaber: Afdækning og dialog af mulighed for nye partnerskab med læger, frivillige 
med afsæt i nuværende og nye bygningsmæssige muligheder

q Borger- og medarbejderinddragelse: Inddragelse af borgere (herunder pårørende) og  
medarbejdere til fx møder og workshops. Deres viden og erfaringer i en fælles dialog er 
afgørende for at kunne opbygge et lokale sundhedsvæsen, der både matcher fremtidens 
behov og bygger på den gode borgeroplevelse som et styrende mål.

q Best practice:  Inspiration fra eksisterende sundhedscentre og nye sundhedscentre, der har 
fået midler fra nationalt hold via regeringens 200 mio. kr. til læge- og sundhedshuse

q  



Eksisterende kommunale  sundhedsfunktioner

Sundhedscenter inkl.
ambulant træning, 
forebyggelsesenhed og
sygeplejeklinik

Hjemmeplejen

Døgnrehabilitering 
(midlertidigt lejemål)

Østervang plejecenter, 
aktivitetscenter for 
hjemmeboende og 
rehabilitering for 
hjerneskade


