
 

 

Temabesøg vedr. Indsatser og sammenhænge i det lokale sundhedsvæsen  

mandag d. 19. marts 2018 kl. 8.00-9.45.  

Rundvisning og præsentation af de kommunale tilbud.  

 

 

Mødested udenfor Hjemmeplejen, Nordre Fasanvej 57, Opgang 17 kl. 8.00. 

Herefter gåtur og besøg på hospitalsområdet, der afsluttes på Døgnrehabilitering, Nordre Fasanvej 57.   

 

 
 
 
Venlig hilsen  
 

 
Torben Laurén 
Sundheds- og Omsorgschef 

Kl. 8.00 

 

 Den kommunale hjemmepleje v/ Sundheds- og Omsorgschef Torben Laurén 

Kl. 8.10  Ambulant genoptræning v/ leder af ambulant Genoptræning og Rehabilitering  

Lise Beich 

  Sygeplejeklinik v/ leder for Hjemmesygepleje og den kommunale 

hjemmehjælp Heidi Næsted Stuhaug 

  Samordning  og borgerforløb v/ samordningsleder Henrik Tafdrup 

 

Kl. 8.25  Hjælpemiddelcenter og visitation v/ leder af Visitation og Hjælpemidler Dorthe 

Quaade 

 

Kl. 8.50  Døgnrehabilitering v/ forstander Lene Holst Merrild 

  Indsatser og sammenhænge i det lokale sundhedsvæsen 

v/ Social-, Sundheds- og  Arbejdsmarkedsdirektør Henning Daugaard 

 

Kl. 9.40  Tak for i dag v/ Udvalgsformand Thyge Enevoldsen 

Ældre- og Omsorgsudvalget 

 

Temabesøg mandag d. 19. marts 2018 

 

14. marts 2018 

Sagsbeh.:MW 



Ældre- og Omsorgsudvalget

Besøg på hospitalsgrunden den 19. marts 2018
Indsatser og sammenhænge i det lokale 
sundhedsvæsen
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Borgerforløb 1

Målgruppe: Den ældre medicinske patient i plejebolig (forløbet til en plejebolig)

Forløbsbeskrivelse

• Borgeren bor alene i eget hjem, har flere samtidige sygdomme, nedsat funktionsevne og det kniber med 
appetitten. Borgeren får hjemmehjælp og sygepleje, har fået bevilget rollator og mindre boligændringer 
(fjernet dørtrin). Faldkonsulenten fra Sundhedscentret har været på besøg hos borgeren for at give gode råd 
om at undgå at falde. Borgerne kommer tre gange om ugen i aktivitetscentret på Østervang. 

• Borgeren falder derhjemme og bliver indlagt på Frederiksberg Hospital og bliver derfra overført til 
Døgnrehabiliteringen. Under indlæggelse på Døgnrehabiliteringen bliver der truffet beslutning om at ansøge 
om at flytte i en plejebolig. 

• Visitationen godkender ansøgningen og borgeren flytter ind i en plejebolig på Østervang. Borgerne kommer 
dagligt i værestedet Solsikken. UST kommer et par gange og tilser borgeren på grund af en dårligere almen 
tilstand. 

Målsætning: Tryghed – hjælp når behovet opstår.  Sammenhængende indsats. Minimering af ventetid på 
plejebolig.

Tiltag:  Modernisering af Døgnrehabilitering.  Kapacitetstilpasning af plejeboliger.



Borgerforløb 2

Målgruppe: Borger med kroniske lidelser i eget hjem

Forløbsbeskrivelse

• Borger med KOL og slidgigt. Egen læge henviser borgeren til at deltage i et KOL-forløbsprogram på 
Sundhedscentret samt et rygestopkursus. 

• Borgeren har fået bevilget hjælp til rengøring fra Visitationen, hjælpen bliver givet som et 
hverdagsrehabiliteringsforløb, hvor en hjemmetræner fra hjemmeplejen kommer hos borgeren. 

Målsætning: Aktiv og selvhjulpen længst muligt. Tæt samarbejde mellem borgerens egen læge og 
Sundhedscentret.  Koordineret samarbejde mellem Sundhedscenter og hjemmepleje. 

Tiltag: Et sundhedshus med nem adgang til læger. 

. 



Borgerforløb 3

Målgruppe: Den svækkede ældre borger fx med en demensproblematik, der bor i eget hjem

Forløbsbeskrivelse

• Borgeren har nedsat funktionsevne og en begyndende demensproblematik. 

• Borgerne har været indlagt på Døgnrehabiliteringen efter en hofteoperation. Borgeren modtager 
hjemmehjælp og en demensspecialist fra hjemmeplejen er koblet på. Borgerens ægtefælle får rådgivning fra 
en demenskonsulent i Forebyggelsen på Sundhedscentret. 

• Borgeren er visiteret til et vedligeholdende træningsforløb på Sundhedscentret. Efter endt træningsforløb 
bliver borgeren visiteret til aktivitetscentret ved Østervang to gange ugentligt. En gang om ugen mødes 
borgeren med en bekendt og spiser i caféen på Østervang.  

Målsætning: Aktiv og selvhjulpen længst muligt. 

Tiltag: Et sundhedshus med forskellige sundhedstilbud fx læge og fodterapeut. Showroom til afprøvning af 
velfærdsteknologi. 


