
Bilag til SSU den 19. september 2017, anbefalinger til tilbud i Det Nære Sundhedsvæsen

Indledning
Oversigten herunder indeholder Gribskov Kommunes tilbud i det nære sundhedsvæsen, med de anbefalinger til ændringer og nye tilbud som en 
arbejdsgruppe, bestående af administrationen og Ældrerådet, har udarbejdet, med udgangspunkt i behov, diagnoser, ønsker til styrkelse m.v. 
Tilbuddene er opdelt i faste tilbud og midlertidige tilbud (projekter) samt ønsker til nye tilbud.     

Faste initiativer, Social- og Sundhedsudvalget:
 
Indsats Formål med indsatsen Anbefalinger 

Styrk Hverdagen
(Servicelovens §83 A)

Formålet er at rehabilitere borgerne til at opnå 
større selvhjulpenhed og derved højere livskvalitet.

Ingen nye anbefalinger, da tilbuddet er velfungerende efter hensigten.

KOL, Diabetes og 
hjerterehabilitering. 
Lænde-ryg og 
cancerrehabilitering.  

Formålet er at fremme borgernes håndtering af 
egen sygdom og mindske progression og evt. 
følgesygdomme. 

Det anbefales at udvide målgruppen, der kan henvises til rehabilitering efter cancer og
lænde-/ryg til også at omfatte personer udenfor arbejdsmarkedet, hvilket ikke er 
tilfældet nu. 

De informationsfoldere der er lavet skal evt. vurderes med henblik på om sproget er 
målrettet målgrupperne.    

Selvtræning Formålet med ordningen er at understøtte en aktiv 
livsførelse og forebygge funktionstab. 
  

Det anbefales at give tilskud svarende til selvtrænertilskuddet til borgere der 
selvtræner i DGI-træningscentrene i kommunen. Det anbefales endvidere at der fast 
sikres instruktører på plejecentrene, i de timer der er åbent for selvtræning, som 
selvtrænerne kan rådføre sig med ift korrekt træning, for derved at undgå skader og 
ulykker m.v. For nuværende modtager borgeren alene træning til 1 intro-time. 

Opfølgende 
hjemmebesøg ved 
sygeplejerske/læge

Formålet er at opnå en god og sammenhængende 
overgang fra sygehusindlæggelse til eget hjem.  

I den projektperiode der gennemføres udskrivningsbesøg (besøg indenfor 24 timer) 
gennemføres de opfølgende hjemmebesøg ikke, da der er tale om den samme 
målgruppe.   

Kommunalt-Lægeligt 
Udvalg

Med den nye overenskomst for almen lægegerning
af 1. april 2011, er det blevet fastsat, at der i alle 
kommuner skal etableres kommunalt lægelige 
udvalg (KLU). 
Arbejdet i udvalgene skal bidrage til, at lægerne og
kommunerne får en styrket dialog og et mere 
integreret samarbejde om den brede vifte af 
emner, der i dag er fælles for kommunernes og 

Ingen anbefalinger. Der opleves et godt samarbejde i KLU, hvor mange mindre og 
større udeståender afklares og evt. forhold der opleves som mindre hensigtsmæssige,
drøftes og justeres.
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lægernes indsats på sundhedsområdet. Arbejdet 
skal styrke udvekslingen af information og tillige 
sikre, at de aftalte indsatsområder i 
overenskomsten, forløbsprogrammer og 
sundhedsaftaler implementeres succesfuldt. 

Mad til hjemmeboende
borgere

Mad til hjemmeboende borgere skal sikre at ældre 
der ikke længere selv kan købe ind/lave mad, men 
som fortsat bor i egen bolig, får leveret mad med 
korrekt ernæringsmæssigt indhold. 

Ingen anbefalinger. Det nedsatte Brugerråd håndterer evt. problematikker på området.

Toftebo: Midlertidige 
pladser og 2 
akutpladser

Formålet med tilbuddet er et tidsbegrænset behov 
for observation, genoptræning og behandling, som 
ikke hensigtsmæssigt kan gennemføres i 
borgerens hjem.   

Alene de praktiserende læger kan indlægge 
borgere på de 2 akutpladser til 
behandling/observation. 

Fremskudt visitation 
på Hillerød Hospital 

Forebyggelse af genindlæggelser.
Styrker borgerens oplevelse af et samlet 
sundhedsvæsen.

Det anbefales at etablere fremskudt visitation på Nordsjællands Hospital, 
Frederikssund, på lige fod med Hillerød hospital, fordi ca 1/3 af indlæggelserne af 
borgerne fra Gribskov Kommune sker i Frederikssund. Heraf er et stort antal af disse 
indlæggelser ældre borgere. 

Akutfunktion på 
Toftebo: mulighed for 
særlig sygeplejefaglig 
sparring for  
hjemmepleje og 
plejecentre

Forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelse.
 

Tidlig opsporing. 
Triage, rejse-sætte-
sig-test og systematisk
vejning

Forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser 
indeholdende:

• Triage
• Rejse-sætte-sig-test  
• Systematisk vejning

Det anbefales at implementeringen og anvendelsen af triage i plejen følges tættere, 
idet den tidlige opsporing ikke opleves at være fuldt implementeret alle steder.    

Task Force Pneumoni Pilotprojekt vedr. forebyggelse af genindlæggelser 
hos borgere med pneumoni.

Det anbefales at nedsætte task forces på de sygdomsområder, som der er mange 
genindlæggelser på, herunder bl.a. urinvejsinfektioner m.fl. På den måde skønnes det 
at en del genindlæggelser kan undgås, som det har vist sig i Task Force Pneumoni.  
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Delegation af 
sygeplejeopgaver

Rammedelegationen bemyndiger sygeplejen til at 
udføre en del af de lægelige opgaver. Området 
reguleres i Gribskov Kommune af de udarbejdede 
delegations-aftaler.  

Det anbefales at gennemføre tættere egenkontrol og opfølgning heraf på området for 
at sikre, at leverandørerne gennemfører plejen iht delegationsaftalerne. Det anbefales 
endvidere at der følges tættere op på leverandørernes generelle egenkontrol, da der 
opleves behov for kontrol af at leverandørerne leverer i overensstemmelse med 
delegations- og øvrige aftaler. 

Psykologisk 
demensfaglig 
konsulent

Konsulenten rådgiver borgere og pårørende, 
rådgiver og kompetenceudvikler personalet på 
plejecentrene og i hjemmeplejen og sikrer 
information herom.

Genoptræning Genoptræning af borgere iht lovgivningen herom. I 
Gribskov Kommune varetages genoptræningen af 
Aleris.

Det anbefales at sikre, at der er fysisk plads til at rumme alle borgere på holdene eller 
at tilpasse antallet af deltagere til den eksisterende plads. 
Det anbefales endvidere at holdene tilrettelægges efter konkrete diagnoser og 
målrettet træning hertil i stedet for at forskellige diagnoser træner på samme hold, da 
det giver mulighed for at målrette og fokusere træningsindholdet fra hold til hold.    

Forebyggende 
hjemmebesøg ved 
forebyggende 
medarbejdere

Iht lovgivningen skal alle borgere over 75, der ikke 
har både hjemmehjælp og sygepleje, tilbydes 
forebyggende besøg ved forebyggende 
sygeplejerske.  

Det anbefales, at tilbyde alle borgere over 75 år besøget, idet de borgere, der får 
hjemmehjælp og sygepleje, ikke altid får målrettet information ift øvrige 
forebyggelsesmuligheder. 

Utilsigtede hændelser 
(UTH)

Al sundheds- og plejepersonale er forpligtet til at 
indberette evt. utilsigtede hændelser via Dansk 
Patientsikkerheds Database.   

Det opleves at mange fejl sker grundet personalemangel og manglende faglighed hos 
leverandørerne. Det anbefales at der sker tættere løbende kontrol af kvaliteten af 
leverancerne ift kontrakterne. 

Midlertidige initiativer (projekter), Social- og Sundhedsudvalget:

Indsats Formål med indsatsen Behov for justering/ændring

Ernæringskonsulent Tidlig opsporing:
Der er ansat en ernæringskonsulent som rådgiver 
og kompetenceudvikler personalet på 
plejecentrene og i hjemmeplejen i kost, ernæring 
og vægt, bl.a. med henblik på at forebygge 
(gen)indlæggelser grundet fejlernæring m.v.  

Det anbefales at ernæringskonsulenten fastansættes fra 1. januar 2018. 

Udskrivningsbesøg 
indenfor 24 timer

Indsatsen omfatter at alle borgere, der udskrives 
fra hospital, og som allerede har eller forventes at 
få behov for hjælp efter udskrivelse, besøges af 

Det anbefales at ordningen fortsættes efter projektperioden, hvis evalueringen viser de
ønskede resultater ift målet for ordningen. 
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sygeplejerske inden for det første døgn efter 
udskrivelse. Herunder vurderes behovet for indkøb 
af mad. 

Faste læger på 
plejecentrene

Der tilknyttes en eller flere faste læger til alle 
plejecentre, som skal udføre generel 
sundhedsfaglig vejledning af og sparring med 
plejecenterpersonalet om sundheds- og 
sygdomsspørgsmål. 

Det anbefales at den nuværende ordning fortsættes på uændret niveau.

Tværsektoriel 
stuegang

Projektet er et samarbejde mellem 8 
nordsjællandske kommuner, Nordsjællands 
Hospital og almen praksis om "fælles tværsektoriel 
stuegang" med henblik på at forebygge 
genindlæggelser af borgere indlagt på Toftebo. 

Forebyggende 
træning for 
hjemmeboende 
borgere med ingen/ 
næsten ingen hjælp 
og nedsættelse af 
selvtræner-kontingent.

Styrkelse af den forebyggende træning for 
hjemmeboende borgere, med ingen/næsten 
ingen hjælp, for at forebygge og vedligeholde 
borgernes funktionsniveau. 

Nedsættelse af selvtrænerkontingentet sikrer at 
flere borgere selvtræner, hvilket udsætter 
borgernes behov for plejeydelser og øger deres 
livskvalitet. 

Det anbefales at tilbuddene gøres permanente. Dertil anbefales det at yde tilskud 
svarende til selvtrænertilskuddet til borgere, der selvtræner i DGIs centre i kommunen.

Anbefalinger til nye initiativer, Social- og Sundhedsudvalget:

Indsats Særligt målrettet  Formål med indsatsen 

Visitation til hjælp 
grundet psykisk 
belastning ifm kritiske/
livstruende 
sygdomme/ 
operationer

Borgere med 
kritiske/livstruende 
sygdomme 

Det anbefales at det bliver muligt at få visiteret hjælp grundet psykisk belastning ifm/efter kritisk/livstruende sygdom 
og operation. Hjælpen visiteres til borgeren til håndtering af den psykiske belastning. Vurderingen kan bl.a. sikres 
ved at visitation af ny-diagnosticerede borgere foregår hjemme hos borgeren, frem for pr. telefon. Der skal evt. ske 
kompetenceudvikling af medarbejderne på området ift det særlige psykiske fokus. Derudover er der behov for en 
kvalificeret genoptræning på området målrettet de enkelte diagnoser.  

Flere dagpladser til 
borgere med demens 

Borgere med 
demens

Det anbefales at etablere flere dagpladser for demente i lighed med Holbohave. Det anbefales endvidere at oprette 
tilbud til de pårørende til demente, da disse ofte er pressede, f.eks. yderligere pårørendeuddannelse, aktivitetstilbud 
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og samtalegrupper. 

Information og fokus 
på forebyggelse vedr. 
urinvejssygdomme

Urinvejssygdomme Der sker mange indlæggelser og genindlæggelser grundet urinvejsinfektioner og det anbefales derfor at der sikres 
information til borgere og fokus på forebyggelse, for at sikre at borgere ikke genindlægges grundet fornyede 
infektioner. Det kan f.eks. sikres at skriftlig information sendes med ud til borgerne sammen med hjemmeplejen, 
hjemmeplejen skal evt. have området som særligt fokusområde m.v. 

Generel forebyggelse Det anbefales at iværksætte yderligere forebyggelsesinitiativer for borgere, som ikke allerede er kendte, for på den 
måde at udsætte behovet for hjælp.  

Etablering af 
forebyggelsescenter/ 
Sundhedshus

Det anbefales at etablere et forebyggelsescenter/sundhedshus i kommunen, idet de kommende sundhedshuse i 
Helsingør og Frederikssund geografisk ligger så langt fra Gribskov, at mange Gribskov-borgere ikke vil benytte disse
huse. Sundhedshuset skal etableres med kommunale tilbud, hvor borgere evt. kan få målt basale værdier, klaret 
mindre sundhedsproblemer, være åbent for en psykolog, en læge, fysioterapeut, anvendes af patientgrupper, 
sundhedspleje og andet kommunalt sundhedspersonale m.v. I 1. omgang skal mulighederne og interessen for 
etablering afdækkes. 

Sundhedscafeer/ 
forebyggelse via 
patientforeninger

Forslaget har sammenhæng med forslaget om etablering af forebyggelsescenter/sundhedshus. Det anbefales at 
gen-etablere sundhedscafeerne i kommunen, hvor borgerne kan komme forbi og få målt blodtryk, taget basale 
værdier m.v. Alternativt kan kommunen indgå forebyggende samarbejde med patientforeningerne, som kan forestå 
forebyggelse på ”deres” områder.   

Initiativer, øvrige områder og udvalg:

Indsats Tovholder

Grib Livet Center for Social og Sundhed, Tine Baatrup

60+ Festival Center for Social og Sundhed, Flemming Carlslund

Fremskudt sagsbehandling på psykiatri Center for Social og Sundhed, Signe Lautrup-Nielsen

Genoptræning af borgere med misbrug Center for Social og Sundhed/Gribskov Misbrugsbehandling, Yvonne Bech

Genoptræning og rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade Center for Social og Sundhed/Genoptræning Aleris, Anja Lindholst

Hverdagsrehabilitering Center for Social og Sundhed/Gribskov Seniorcenter, Lis Laursen

Rådgivning om inkontinens Center for Social og Sundhed, Lene Dyring

Sundhedssamtale Center for Social og Sundhed/Fabianhus, Pernille Mikkeline Brandt

Støtte Kontakt Center for Social og Sundhed/Voksenstøtte, Lars Munk
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Sundhedssporet Center for Social og Sundhed, Lykke Bergmann Dressel

Tværgående Alkoholkampagne Center for Social og Sundhed, Tine Baatrup

Sundhedsfremme og forebyggelse Center for Børn og Unge, Lea Tempels

Bånd der knyttes Center for Børn og Unge/Sundhedsplejen, Birthe Cortsen

Familieiværksætterne Center for Børn og Unge/Sundhedsplejen, Birthe Cortsen

First Move Center for Børn og Unge, Christina Breinholt Schou

Forebyggende og konsultativ indsats Center for Børn og Unge, Lea Tempels

Haver til Maver Center for Børn og Unge, Michael Sonniks

International mødregruppe Center for Børn og Unge/Sundhedsplejen, Birthe Cortsen

Jump4Fun Center for Børn og Unge, Tina Devald

Ny Start Center for Børn og Unge, Pernille Jellinggaard

Shared Care Center for Børn og Unge/Sundhedsplejen, Birthe Cortsen

Tidligt besøg af sundhedsplejerske Center for Børn og Unge/Sundhedsplejen, Birthe Cortsen

Traumebehandling Center for Børn og Unge, Rikke Winckler

Sundhedsfremme og forebyggelse Center for Kultur, Fritid og Turisme, Helle Nanny Brendstrup

Ekstra idrætstilbud for større børn Center for Kultur, Fritid og Turisme, Flemming Carlslund

Gang i Gribskov Center for Kultur, Fritid og Turisme, Flemming Carlslund

Gribskov Leger - Legepuljen Center for Kultur, Fritid og Turisme, Flemming Carlslund

Gribskov Ruller - Cykellegepatruljen Center for Kultur, Fritid og Turisme, Flemming Carlslund

Gribskov Ruller – Cykelstiernes dag Center for Kultur, Fritid og Turisme, Flemming Carlslund

Gribskov Ruller – Dirtjump-bane Center for Kultur, Fritid og Turisme, Flemming Carlslund

Idrætsværested ved Ramløsehallen Center for Kultur, Fritid og Turisme, Flemming Carlslund

Mobil grejbank Center for Kultur, Fritid og Turisme, Flemming Carlslund

Sundhedsfremme og forebyggelse Center for Borgerservice og Beskæftigelse, Christell Thielke

Afspænding og bevægelse Center for Borgerservice og Beskæftigelse/Jobcenter, Karen Nissen

Angst og depression Center for Borgerservice og Beskæftigelse/Jobcenter, Karen Nissen
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Misbrug Center for Borgerservice og Beskæftigelse/Jobcenter, Karen Nissen

Stresshåndtering Center for Borgerservice og Beskæftigelse/Jobcenter, Karen Nissen

Kræftrehabilitering Center for Borgerservice og Beskæftigelse/Genoptræning Aleris, Gitta Holst 

Lær at tackle job og sygdom Center for Borgerservice og Beskæftigelse/Jobcenter, Tina Sjølander

Lænde-/ryg-rehabilitering Center for Borgerservice og Beskæftigelse/Genoptræning Aleris, Gitta Holst

Indsatserne, der varetages af Center for Teknik og Miljø er ikke medtaget i oversigten, da disse ikke er del af det nære sundhedsvæsen. 

Udover ovenstående indsatser varetages en lang række indsatser af forebyggende og sundhedsmæssig karakter af frivillige og foreninger, herunder Gribskov 
seniorcenter, Græsted frivilligcenter m.fl., patientforeninger, ældreforeninger m.fl. Alle disse tilbud er ikke specificeret i denne oversigt. 
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