
Høringssvar fra PlejeGribskov vedrørende ældrepuljemidler 2016

Projekt I Styrket indsats for udsatte borgere med psykisk sygdom og/eller misbrug

Formål Formålet er at understøtte, at borgere med psykisk sygdom og/eller misbrug i højere grad sikres et pleje -og 
behandlingstilbud, som tager højde for de særlige fysiske og psykiske problemstillinger, der knytter sig til psykisk 
sygdom og misbrug. 

Baggrund På PlejeGribskovs plejecentre udgør andelen af borgere med misbrug og/eller psykisk sygdom ca. 27% og på 
Toftebo udgør andelen i øjeblikket ca. 45%. 

Der er således tale om en væsentlig andel af borgere, som både psykisk og fysisk er helbredsmæssigt -og ofte 
adfærdsmæssigt- udfordret. Det kræver en særlig tilgang og tværfaglig indsats med henblik at begrænse og 
forebygge sygdom, vold, magtanvendelse samt sikre at borgeren får lettest og bedst mulige adgang til hjælp og til 
et værdigt liv.   

Vi oplever dels et behov for at styrke kompetencerne hos personalet, og dels et behov for at få skabt tydelighed 
over relevante samarbejdspartnere, ansvarsfordelinger og henvisningsveje mellem eksempelvis misbrugscenteret, 
distiktspsykiatrien, almen praksis mv. 

Målgruppe Sygeplejersker, social -og sundhedsassistenter, social -og sundhedshjælpere, kost -og ernæringskonsulenter og 
terapeuter. 

Indhold 1) Kompetencegivende kurser for målgruppen, der helt overordnet har fokus på:

• Metoder til at udvikle og fastholde relationer og konstruktivt samarbejde.
• Kommunikation og borgerinddragelse.
• Motiverende og støttende pleje, rehabiliterings -og behandlingsforløb.
• Viden om tidlig opsporing, diagnoser, årsager og reaktioner.
• Viden om særlige sygdomsforhold, herunder også betydningen for tilrettelæggelse af plejen, kost og 

ernæring samt træning. 

2) Kortlægning af henvisnings –og behandlingsmuligheder, så der kan skabes klarhed over ansvar og sammenhæng 



i borgerens forløb. 

Økonomi Det har ikke været muligt at fastlægge et endeligt økonomisk bud indenfor tidsrammen, ligesom indsatsen kan 
afvikles på flere ambitionsniveauer. 

Ad 1) For at sikre en tilstrækkelig forankring i PlejeGribskov, vil det være hensigtsmæssigt med 
kompetenceudvikling for 20 medarbejdere fra plejen fordelt på de 3 centre, 3 fra træning og aktivitet, 2 
ernæringskonsulenter samt en leder fra hvert center for at sikre og understøtte efterfølgende forankring af tiltag. 

Eventuelt modulopbygget kursusforløb på 15 timer med behov for vikardækning på 20 medarbejdere på 250 kr i 
timen = 75.000 kr.

Pris på underviser er uafklaret. Det kan undersøges, hvorvidt det er muligt at finde interne kompetente undervisere.
AMU kurser med mulighed for refusion kan være en mulighed for social -og sundhedshjælpere og assistenter.

Ad 2) Økonomi ikke klarlagt.  

Forventet effekt • Bedre pleje -og behandlingsforløb.
• Øget livskvalitet for borgere med misbrug og psykisk sygdom på pleje-og rehabiliteringscenter
• Forebyggelse af magtanvendelse og voldsepisoder
• Bedre arbejdsmiljø som følge af kompetenceløft
• Bedre koordinering med interne og eksterne samarbejdspartnere. 

Øvrige bemærkninger Projektet kan med fordel også omfatte eks. hjemmeplejen, da borgere på plejecentre og center for midlertidigt 
ophold oftest har været i kontakt med hjemmeplejen, eller kommer det efter udskrivelse fra Toftebo.

Projektet lægger sig endvidere op af indsatser, som også er i fokus i sundhedsaftalen eks hvad angår opfølgende 
pleje -og behandling og tydelige og lettilgængelige henvisningsprocedurer på misbrugs -og psykiatriområdet. 

Kortlægningen af samarbejdsrelationer, henvisningsveje mv., peger både ind i kommunen og ud mod region og 
almen praksis, og kan dermed ikke løftes af PlejeGribskov alene, hvorfor det også er vanskeligt lige umiddelbart at 
lave et økonomisk overslag. 



Projekt II Styrket indsats for borgere med demens

Formål Formålet er at understøtte, at den samlede indsats i forhold til demente og deres pårørende giver mest mulig 
livskvalitet og tryghed for demente i og uden for skærmede afsnit.

Baggrund På PlejeGribskovs 2 centre udgør andelen af borgere med demens uden for de skærmede afsnit ca. 35% og på 
Toftebo udgør andelen i øjeblikket ca. 15%. 

På grund af den demografiske udvikling forventes andelen af demente at være fordoblet i region Hovedstaden 2030.
Det er derfor et ønske at udvikle personalets kompetencer til i stigende grad at håndtere demente og pårørende på 
den bedst mulige måde både i og uden for de skærmede afsnit. 

Vi ønsker at styrke kompetencerne hos personalet, så pleje, omsorg, rehabilitering og aktivitet bedst muligt kan 
tilrettelægges med udgangspunkt i den dementes ressourcer og behov- også når den demente bor uden for 
skærmede afsnit, og hvor de fysiske rammer kan være udfordrende. 

Målgruppe Sygeplejersker, social -og sundhedsassistenter, social -og sundhedshjælpere og terapeuter. 

Indhold 1) Kompetencegivende kurser for målgruppen, der helt overordnet har fokus på:

• Sociale, pædagogiske -og sundhedsfaglige indsatser i forhold til pleje og omsorg, behandling, opfølgning og 
aktivitet.

• Juridiske problemstillinger og forebyggelse af magtanvendelse.
• Pårørende og særlige behov.
• Viden om diagnoser, årsager og reaktioner.

Økonomi Det har ikke været muligt at fastlægge et endeligt økonomisk bud indenfor tidsrammen, ligesom indsatsen kan 
afvikles på flere ambitionsniveauer. 

Ad 1) For at sikre en tilstrækkelig forankring i PlejeGribskov, vil det være hensigtsmæssigt med 
kompetenceudvikling for 20 medarbejdere fra plejen fordelt på de 3 centre, 3 fra træning samt en leder fra hvert 
center for at sikre og understøtte efterfølgende forankring af tiltag. 

Eventuelt modulopbygget kursusforløb på 15 timer med behov for vikardækning på 20 medarbejdere på 250 kr i 
timen = 75.000 kr.

Pris på underviser er uafklaret, og skal undersøges. AMU kurser med mulighed for refusion kan være en mulighed 
for social -og sundhedshjælpere og assistenter.



Forventet effekt • Øget tryghed og livskvalitet for den demente og deres pårørende.
• Mindre magtanvendelse.
• Bedre arbejdsmiljø som følge af kompetenceløft.

Projekt III Aktivitets -og nyttehaver på plejecentre og center for midlertidigt ophold.

Formål Formålet er at give beboerne på Helsingegården, Trongården og Toftebo let tilgængelig mulighed for at stimulere 
sanserne og styrke funktionsniveauet med udendørs aktiviteter.

Målgruppe Beboere på Helsingegården, Trongården og Toftebo

Indhold Vi ønsker en let tilgængelig nytte -og aktivitetshave, som beboere og pårørende har adgang til, og som 
sundhedspersonale, terapeuter og aktivitetscentrene kan anvende til træning og aktivitet. 

Eksempler på ønsker til haverne;

• Små stier med forskelligt underlag (græs, grus, fliser)
• En lille trappe med gelænder
• Bænke
• Hængegynge
• Bordbede med eks krydderurter (som også kørestolsbrugere kan hjælpe med at vedligeholde)
• Højbede med eks salat, gulerødder, radiser osv.
• Bærbuske
• Fontæne med lyden af rislende vand

Økonomi Det har ikke været muligt indenfor tidsrammen at fastlægge økonomi, ligesom haverne kan anlægges indenfor 
forskellige økonomiske rammer afhængigt af omfanget. 

Hensigten er at haverne skal tilrettelægges, så de primært kan vedligeholdes som led i aktiviteter med beboerne, 
herunder at så, plante, luge og naturligvis høste. 

Forventet effekt • Øget livskvalitet for beboerne.
• Øget udendørsaktiviteter. 
• Bedre mulighed for funktionel træning.



Øvrige bemærkninger Domea vil skulle inddrages for at kunne realisere haverne. 

Det kan være en fordel at etablere aktivitets -og nyttehaver på ét center af gangen, for at drage erfaringer.

Der er etableret en træningsbane på Helsingegården i relation til seniorcenteret, men plejehjemsbeboerne er kun i 
meget begrænset omfang i stand til at drage nytte af den. Det kræver et relativt højt funktionsniveau, for at 
anvende den. 


